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ســتُتم أفغانســتان فــي يــوم الســابع مــن أكتوبــر 2015م أربعــة عشــر ربيعــاً جهاديــاً منــذ أن ُولــد الجهــاد علــى ثراهــا عــام 2001م. 
ــى التحمــل والثبــات،  ــاء والعــزة، عل ــى اإلب ــة والبســالة، عل ــى البطول ــى الصبــر والمصابــرة، عل أربعــة عشــر عامــاً مضــت عل
ــى  ــث. وأربعــة عشــر عامــاً مضــت أيضــاً عل ــي العصــر الحدي ــة فريضــة الجهــاد ف ــى صــورة مشــرقة رائعــة لنمــوذج تأدي وعل
المكــر الكفــري والتدبيــر الصليبــي، علــى الحقــد األمريكــي فــي أجلــى صــوره البشــعة. أربعــة عشــر عامــاً لــم يــدع فيهــا االحتــال 
األمريكــي وحلفــاؤه حيلــة وال وســيلة إلســقاط هــذا الجهــاد الربانــي المشــتعل فــي النفــوس إال وجّربوهــا واســتعانوا بهــا، فمــا كان 

نصيبهــم إال أن بــاؤا بالفشــل والخســران والحســرة وهلل الحمــد والمنّــة.
ــة  ــّث األراجيــف الخبيث ــة وب ــل الفتن ــد فــي أفغانســتان هــو اشــعال فتي ــاء الجهــاد المتوقّ ــل إلطف إن أحــد أهــم أدوات العــدو المحت
والشــائعات الســوداء، وهــي األداة القديمــة المتجــّددة التــي مــا فتــئ يتصيـّـد الفــرص إلنجاحهــا واالســتفادة منهــا كســاح أخيــر ال 
منــاص مــن اســتعماله، بعــد الفشــل الذريــع الــذي ُمنـّـي بــه علــى صفيــح األرض الملتهــب تحــت أقدامــه. وبعــد اإلعــان عــن وفــاة 
مؤســس اإلمــارة اإلســامية أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر رحمــه هللا، انتهــز العــدو هــذه الفرصــة إلطــاق نيــران الفتنــة، 
كســاح أخيــر فــي يــده؛ حتــى ينــال مــن وحــدة اإلمــارة اإلســامية وتماســك بنائهــا، فيتحقــق لــه مــا عجــز عــن تحقيقــة طيلــة 
أعــوام احتالــه األربعــة عشــر. جيّــش االحتــال إعامــه بكافــة أشــكاله، ونِعبــت غربانــه، ونِشــطت شــياطين اإلنــس فــي الطعــن 
بخليفــة المــا عمــر رحمــه هللا، المــا أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا، ودلّلــت علــى صحــة أراجيفهــا تلــك بعــدم مبايعــة أســرة 
المــا عمــر رحمــه هللا لألميــر الجديــد؛ كل ذلــك أمــاً مــن االحتــال المحتضــر أن يتحقــق حلمــه فــي هــدم قلعــة المجاهديــن العتيــدة.
ولــكل أحــد أن يتخيـّـل كــّم المكــر والتربــص الــذي تعّرضــت لــه اإلمــارة اإلســامية مــن قِبَــل العــدو فــي وقــت عصيــب يمــر عليهــا 
ألول مــرة منــذ تأسيســها. لكــن هللا تعالــى حفــظ اإلمــارة اإلســامية بعينــه التــي ترقُــب مــن فــوق ســبع ســماوات خبــث الكافريــن 
ــد لتكســير صــف  ــن جه ــه م ــا بذل ــد كل م ــح بع ــه القبي ــى وجه ــة عل ــات حامي ــل صفع ــدو المحت ــى الع ــن، فتلق وإخــاص المؤمني
ــر  ــر المــا أخت ــر المؤمنيــن رحمــه هللا بيعتهــا لألمي ــك الصفعــات كان إعــان أســرة أمي ــى تل ــة وحدتهــم. أول المجاهديــن وخلخل
ــر عنهــا الطرفــان تجــاه  ــة التــي عبّ ــة الدافئ ــة النبيل ــى العــدو المشــاعر األخوي محمــد منصــور حفظــه هللا، وزاد مــن شــدتها عل

بعضهمــا البعــض حفظهمــا هللا.
الصفعــة الثانيــة التــي توّجــع منهــا العــدو، والتــي ال تقــل ألمــاً عــن ســابقتها، هــي البشــريات بفتوحــات وانتصــارات كثيــرة انهالــت 
مــن واليــات البــاد، بــدءاً مــن بدخشــان شــماالً وحتــى هلمنــد جنوبــاً. مديريــات ومناطــق متّســعة يعلــن المجاهــدون ســيطرتهم 
ــة  ــات حربي ــّدات عســكرية وآلي ــدو، وأســلحة ومع ــف الع ــاً عــن أن ــم رغم ــم وكســر قيده ــم تحريره ــات األســرى يت ــا، ومئ عليه
يغتنمهــا األبطــال مــن جنــود العــدو، فــرار فــردي وجماعــي لعناصــر الجيــش العميــل مــن ســاحات المعــارك وأســر البقيــة الباقيــة، 

فهــل الزال العــدو المحتــل وأعوانــه يحلمــون باالنتصــار علــى مــن كانــت عزيمتــه وتوكلــه علــى هللا كعزيمــة هــؤالء األفــذاذ؟!
ــا  ــن الم ــر المؤمني ــا خطــاب أمي ــي تضمنه ــة الت ــي الثمين ــدات والمعان ــال هــي التأكي ــّددت أحــام االحت ــي ب ــة الت ــة الثالث الصفع
أختــر منصــور حفظــه هللا بمناســبة حلــول عيــد األضحــى المبــارك، فــي الســير علــى خطــى مؤســس اإلمــارة اإلســامية المــا 
عمــر رحمــه هللا: فــا  تنــازل عــن النظــام اإلســامي مهمــا كان الثمــن، وال تمييــز بيــن األفغــان علــى أســاس قومــي، وأن الجهــاد 
مســتمر حتــى طــرد آخــر جنــدي محتــل مــن البــاد، والحــرص علــى وحــدة صــف المجاهديــن والمســلمين عمومــاً، وأن فعاليــات 
ــرام الشــعب  المكتــب السياســي ماهــي إال سياســة تحكمهــا شــريعة، ومشــاركة الشــعوب اإلســامية فــي مطالبهــا الحقــة، واحت

الــذي احتضــن الجهــاد والعطــف عليــه والرحمــة بــه ، والتذكيــر بإشــراك األيتــام والمحتاجيــن فــي فرحــة العيــد.

لقــد كانــت هــذه آخــر الصفعــات التــي ذاقهــا االحتــال بأيــدي أبطــال اإلمــارة اإلســامية، ولــن تكــون األخيــرة. فهــل يتــدارك العــدو 
المحتــل نفســه فــي اللحظــات األخيــرة قبــل أن يلقــى مصيــر ســلفه االحتــال الســوفيتي؟
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ِ اْلَحْمــُد إنَّ اْلَحْمــَد  ُ أَْكبـَـُر َوهلِلَّ ُ أَْكبـَـُر هللاَّ ُ َوهللَاَّ ُ أَْكبـَـُر اَل إلـَـهَ إالَّ هللاَّ ُ أَْكبـَـُر هللاَّ هللاَّ
ِ ِمــْن ُشــُروِر أَْنفُِســنَا َومــن  ِ، نَْحَمــُدهُ ونَْســتَِعينُهُ َونَْســتَْغفُِرهُ َونَُعــوُذ بـِـاهللَّ هلِلَّ
ــْل فَــاَ َهــاِدَى  ُ فَــاَ ُمِضــلَّ لَــهُ َوَمــْن يُْضلِ َســيِّئَاِت أَْعَمالِنَــا، فََمــْن يَْهــِدِه هللاَّ
ــًدا  ــَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ــهُ، َوأَْش ــِرْيَك لَ ــَدهُ ال َش ُ َوْح ــهَ إاِلَّ هللاَّ ــَهُد أَْن الَ إِلَ ــهُ، َوأَْش لَ
َعْبــُدهُ َوَرُســولُهُ إنَّ أْصــَدَق الَحِدْيــِث ِكتــاُب هللاِ وَخْيــَر الَهــْدِي َهــْدُي محمــد 

صلــى هللا عليــه وســلم، وَشــرَّ األُمــوِر ُمْحَدثاتُهــا، وُكلَّ ُمْحَدثَــٍة بِْدَعــة.
أمــا بعــد: قــال هللا تبــارك وتعالــی: )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوْا اتَّقـُـوْا هللّاَ َحــقَّ 
ْســلُِموَن )۱۰۲( َواْعتَِصُمــوْا بَِحْبــِل هللّاِ  تُقَاتِــِه َوالَ تَُموتُــنَّ إاِلَّ َوأَنتُــم مُّ
قـُـوْا َواْذُكــُروْا نِْعَمــةَ هللّاِ َعلَْيُكــْم إِْذ ُكنتـُـم أَْعــَداء فَأَلَّــَف بَْيــَن  َجِميًعــا َوالَ تَفَرَّ
ــاِر  ــَن النَّ ــَرٍة مِّ ــفَا ُحْف ــَى َش ــْم َعلَ ــا َوُكنتُ ــه إِْخَوانً ــم بِنِْعَمتِ ــْم فَأَْصبَْحتُ قُلُوبُِك
ــُدوَن )۱۰۳(( آل  ــْم تَْهتَ ــِه لََعلَُّك ــْم آيَاتِ ــُن هللّاُ لَُك ــَك يُبَيِّ ــا َكَذلِ ْنَه ــم مِّ فَأَنقََذُك

عمــران.
أهنّــئ شــعب أفغانســتان المســلم، والمجاهديــن فــي خنــادق الجهــاد 
وجميــع األمــة اإلســامية بمناســبة حلــول عيــد األضحــی المبــارك، 
ونســأل هللا تعالــی أن يتقبــل مــن جميــع المســلمين فــي هــذه اإليــام 
المباركــة أضحياتهــم وصدقاتهــم وعباداتهــم ومناســك حّجهــم. وأخــص 
بالدعــاء شــهداء الحادثــة األليمــة لســقوط الرافعــة فــي المســجد الحــرام، 
وأســأل هللا تعالــی أن يتقبــل الشــهداء وأن يمــّن بالشــفاء العاجــل علــی 

ــی.  الجرح
وأقّــدم عزائــي لجميــع المســلمين بمناســبة وفــاة مؤســس اإلمــارة 
اإلســامية أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر المجاهــد- رحمــه هللا 
تعالــی- وأشــكر كّل مــن واســانا فــي هــذه المصيبــة العظيمــة وســاعدنا 
فــي الحفــاظ علــی وحــدة صــف اإلمــارة اإلســامية، فأســأل هللا تعالــی أن 
ــن رحمــة هللا  ــر المؤمني ــد أمي ــا أســأله أن يتغّم ــع، كم ــم أجــر الجمي يعظّ
تعالــی عليــه بالرحمــة والمغفــرة وأن يتقبــل خدماتــه لإلســام والجهــاد 
وجميــع جهــوده فــي ســبيل هللا تعالــی، وأن يمــّن عليــه بالدرجــات 
العاليــة، وأن يتفضــل علــی أســرته الغاليــة بالصبــر الجميــل وأن يبدلهــم 

ــن.  ــارب العالمي ــن ي ــه. آمي ــراً من خي
أوّد أن أســتغّل هــذه المناســبة الميمونــه العظيمــة فــي بيــان مواقــف 
ــرة.  ــة والسياســية األخي ــارة اإلســامية حــول المســتجدات الجهادي اإلم

أيها األخوة المسلمون!
ــن  ــي المســلم ضــّد المحتلّي ــاد الشــعب األفغان ــام يســتّمر جه ــذ 14 ع من
ــه كان  ــادة الجهاديــة الواحــدة، والشــك فــي أنّ ــكا تحــت القي ــادة أمري بقي
ــی  ــه هللا تعال ــد رحم ــر المجاه ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــادة أمي لقي
وإخاصــه ولعزمــه الراســخ ومكانتــه المعنويــة الخاصــة دور فــي تســيير 

بیــان أمیــر المؤمنیــن المــّا أختــر محمــد 
منصور- حفظه اهلل تعالی ورعاه- بمناسبة 
1436هـــ لعــام  المبــارك  األضحــی  عیــد 
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أمــور اإلمــارة اإلســامية العســكرية والسياســية واإلعاميــة واإلداريــة المتنوعــة بشــكل جيــد ومنظـّـم فــي تلــك الظــروف 
الصعبــة. 

وقــد وقــف أعضــاء الشــوری القيــادي والقــادة الكبــار، والقــادة الميدانيــون، والمســؤولون، والمجاهــدون فــي خنــادق 
الجهــاد، والشــعب األفغانــي بــكل إخــاص وصــدق ووفــاء إلــی جانــب أميــر المؤمنيــن رحمــه هللا تعالــی حتــی أوصلــوا 
بقافلــة الجهــاد العزيــزة بمســاعدة المســلمين الماديــة والمعنويــة إلــی مشــارف الفتــح النهائــي بعــد المــرور بالمراحــل 

الصعبــة.
واآلن وقــد ُوِضــع حمــل المســؤولية الثقيــل علــی كاهلــي بصفتــي زعيمــاً لإلمــارة اإلســامية فإننــي أكــّرر بأننــي ال يمكنني 
لوحــدي القيــام بهــذه المســؤولية بغيــر نصــر هللا تعالــی ثــم بوقــوف اإلخــوة إلــی جانبــي، وكمــا أنــي أهيــب بمنســوبي 
اإلمــارة اإلســامية ومســؤوليها وعامــة مجاهديهــا أن يســاعدوني ويدعــوا لــي بالتوفيــق فإننــي أطلــب مــن جميــع علمــاء 
ــاءة ومســاعداتهم  ــّي بمشــوراتهم القيّمــة وأطروحاتهــم البنّ الديــن الشــفوقين والخبــراء وذوي الــرأي أن ال يبخلــوا عل
العمليــة فــي شــّد أزري فــي قيــادة اإلمــارة اإلســامية بشــكل رشــيد وفــي تقديــم الخدمــة اإليجابيــة المعياريــة فــي المجــال 
ــع  ــي وض ــری، وف ــة األخ ــاالت االجتماعي ــادي والمج ــي واإلقتص ــوي والثقاف ــي والترب ــي والتعليم ــكري والسياس العس

األطروحــات والمخططــات وتنفيدهــا علــی أرض الواقــع. 
إّن اإلمــارة اإلســامية ليســت حركــة إســامية وجهاديــة فحســب، بــل هــي نظــام يعمــل بالتــزام لتحقيــق آمــال نشــر الوعــي 
ــة قيامــه  ــد العــون فــي عملي ــه ي ــد إلي ــذي يجــب أن يُّم ــي وال ــی الرق ــاس إل ــة اإلســامية واألخــذ بالن اإلســامي والتربي
ــوام  ــع األق ــن جمي ــوي بي ــارب والتنســيق الق ــاون والتق ــق التع ــدم ليتحق ــر وســائل الرخــاء والتق بإســعاد الشــعب وتوفي

وأصحــاب الكفــاءات الدينيــة والعصريــة. 
إننــي أطمئــن جميــع مجاهدينــا وشــعبنا بأننــي ســأجتهد بتوفيــق هللا تعالــی للعمــل بالشــريعة اإلســامية المقدســة قــدر 
المســتطاع، وســأمضي علــی خطّــی أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر رحمــه هللا تعالــی، وســأحافظ علــی وحــدة الصــف 
كمــا كان متحــداً فيمــا مضــی، وســأقوم بمزاولــة أعمالــي فــي ضــوء إرشــاد علمــاء الشــرع الكــرام إن شــاء هللا تعالــی. 
ــا قــد واجــه الهزيمــة فــي جميــع  ــذي اســتمّر ضــّد االحتــال قــد اقتــرب مــن الفتــح النهائــي وعدّون ــا ال وبمــا أّن جهادن
ــرب  ــق ح ــن طري ــن ع ــن المجاهدي ــة بي ــدان الثق ــاف وفق ــة والخ ــذور الفرق ــزرع ب ــاول أن ي ــه اآلن يح ــاالت فإنّ المج
ــی  ــر. فيجــب عل ــن بشــكل ســافر وُمضم ــن المجاهدي ــة عــن وجــود االنشــقاقات بي اإلشــاعة، فينشــر اإلشــاعات الواهي
ــی  ــه، وأهيــب بشــكل خــاص عل ــی مؤامــرات العــدّو ومخططات ــع الشــعب والمجاهديــن أن ينتبهــوا بشــكل جــّدي إل جمي
اإلخــوة الذيــن لديهــم تحفّظــات أن يصــّدوا طريــق المؤامــرات الشــيطانية لألعــداء فــي مجــال حــرب اإلشــاعه وغيــره، ألّن 
اإلمــارة اإلســامية هــي قافلتنــا المشــتركة التــي تســير بتضحياتنــا جميعــاً، وإن كرامتكــم وكرامتنــا وكرامــة جميع الشــعب 
المضطهــد هــي فــي الحفــاظ علــی وحــدة بيتنــا المشــترك، فحافظــوا علــی وحــدة صفّكــم فــي هــذه الظــروف الحساســة، ألّن 

احتــرام دمــاء الشــهداء الطاهــرة وآمالهــم هــو أولــی مــن كل مــا لدينــا مــن الماحظــات والتحفظــات. 
ويجــب علــی المجاهديــن أال يُصغــوا إلــی إشــاعات األعــداء، وأن يتجنّبــوا إســاءة الظنــون، آلّن هللا تعالــی يقــول: )يـَـا أَيَُّهــا 

ــَن الظَّــنِّ إِنَّ بَْعــَض الظَّــنِّ إِْثــٌم( الحجــرات/12.  الَِّذيــَن آَمنـُـوا اْجتَنِبـُـوا َكثِيــًرا مِّ
ــات  ــع التعصب ــب جيم ــكين. وأن نتجنّ ــن متماس ــون متحدي ــن أن نك ــی المكلفي ــاد هللا تعال ــن وعب ــا كمؤمني ــن واجبن وم

ــه.  ــفقتنا علي ــعب وش ــی الش ــا عل ــن عطفن ــد م ــانية، وأن نزي ــة، واللس ــة، واإلقليمي القومي
إّن نظــام كابــل، والمحتليــن وبعــض العناصــر المفســدة األخــری تضطهــد مواطنينــا المظلوميــن بهــذه التســمية أو تلــك 
فــي مختلــف مناطــق البلــد، وينظــرون إلــی عامــة الشــعب نظــرة العــدّو، ويســلبون منهــم حــق الحيــاة أو يزّجــون بهــم في 
الســجون بغيــر جريمــة ارتكبوهــا، ويعاملونهــم معاملــة ال إنســانية أثنــاء االعتقــال، بــل ويقتلــون المعتقليــن المظلوميــن 
مــن عامــة أفــراد الشــعب بقســوة وبطــرق وحشــية، وكذلــك يقــوم بعــض المفســدين والجهــات االســتخباراتية بإيــذاء 
األبريــاء مــن النــاس بقصــد إســاءة ســمعة المجاهيــن. إننــا ال نكتفــي بشــجب وإدانــة هــذه المماراســات الظالمــة فقــط، 
بــل ســنعاقب مرتكبيهــا وفــق األحــكام اإلســامية إن شــاء هللا تعالــی. وإن ارتكــب أحــد مــن المجاهديــن تهاونــاً أو 
تعّمــد فــي إلحــاق األضــرار بالمدنييــن أو تعامــل مــع األســری معاملــة غيــر شــرعية فإننــا سنحاســبه بشــكل جــّدي، 
وســنعاقبه وفــق الشــريعة اإلســامية. إنّنــا نعــّزز صفنــا باألشــخاص النزهــاء المخلصيــن، ولســنا بحاجــة إلــی 
مــن يرتكــب األعمــال المخالفــة للشــريعة اإلســامية بإســم المجاهديــن، وســنوصد الطــرق أمامهــم إن شــاء 

هللا تعالــی. 

ــراق دمــاء  ــراً لكــي ال تُ ــات العســكرية كثي ــات العملي ــي اوق ــاط المجاهــدون ف يجــب أن يحت
األبريــاء، ألّن إمــارة أفغانســتان اإلســامية لــن تســمح بالتهــاون فــي الحفــاظ علــی 

أرواح النــاس وأموالهــم. 
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ــا  ــف الشــريعة اإلســامية أو بم ــي تخال ــد أنفســهم باإلجــراءت الت ــن عن ــوا م ــي أن يقوم ــاً ف ــن بتات ــمح للمجاهدي ال يُس
يعتبــرون فيــه المصلحــة ممــا ترضــاه نفوســهم ولكنهــا تســخط هللا تعالــی ســواء كانــت بيــن المجاهديــن أنفســهم أو كانــت 
مــع عامــة الشــعب. وال نســمح لهــم أن يتعاملــوا مــع العــدّو أيضــا بمــا فيــه ســخط هللا تعالــی، ويجــب أن تكــون جميــع 

أعمالهــم فــي ضــوء الشــريعة اإلســامية واألخــاق النبويــة علــی صاحبهــا أفضــل الصــاة والتســليم. 

ــا،  ــت أرضن ــا اإلســامية وعلــی شــعبنا، واُحتلّ ــدي علــی حكومتن ــا، فقــد اعتُ إّن الحــرب الجاريــة حــرب مفروضــة علين
ــا،  ــا، وأن نكســب حّريتن ــا وأرضن ــا مــن جميــع النواحــي ووفــق جميــع القوانيــن أن ندافــع عــن عقيدتن ولذلــك يحــق لن
ــه كل الحقــوق الحقــة لجميــع الشــعب، ويعيــش فيــه  ــُن فــي ظل ــم النظــام الشــرعي الــذي يســتوعب األفغــان وتُؤّم ونقي
أفــراد الشــعب فــي جــّو مــن المحبـّـة واإلخــاء، ويمثــل إرادتهــم، ويدافــع عــن اإلســتقال ووحــدة تــراب الوطــن، ويتمتعــون 
فيــه، إلــی جانــب الحفــاظ علــی مصالحهــم الشــرعية والجهاديــة والملّيــة، بجــدارة التعامــل اإليجابــي مــع المجتــع الدولــي. 
إّن المحتلّيــن وعمائهــم الداخلييــن الذيــن واجهــوا الهزيمــة المنكــرة فــي الحــرب يســعون اآلن أن يقّدمــوا فتوحاتنــا فــي 
الشــمال لجيراننــا الشــماليين فــي شــكل خطــر، وبهــذه الطريقــة يريــدون أن يُوقفوهــم معهــم، إال أّن سياســتنا واضحــة 

علــی جيراننــا، وال ينبغــي أن يعرفونــا مــن أفــواه أعدائنــا. 

ــارة  ــدي اإلم ــادي مجاه ــي أن ــد، وإنن ــل الجدي ــات الماســة للجي ــن الضروري ــو م ــة ه ــة والعصري ــوم الديني ــم العل إن تعلّ
ــؤوا الظــروف المناســبة فــي مناطقهــم للتعليــم الدينــي والعصــري، وأن يســاعدوا مســؤولي التعليــم.  اإلســامية أن يهيّ
ــاة مســتقبل  ــم بُن ــن ه ــن والمهنيي ــراد الحرفيي ــع األف ــد، وجمي ــي البل ــار ف ــح، والتج ــم الصال ــل المتعل ــراء والجي إّن الخب
ــع فعالياتهــم وخدماتهــم  ــی ثراوتهــم، فليواصــل الجمي ــد، والمجاهــدون ســيقّدرون كفاءاتهــم وســيحافظون عل هــذا البل
باطمئنــان. إّن اإلمــارة اإلســامية تعتبــر جميــع الممتلــكات العامــة والخاصــة واألبنيــة والخدمــات حقــاً للشــعب، وثــروة 
ــي يقّدمونهــا  ــر الت ــدة وأهــل الخي ــة المحاي للوطــن، وال يســمح ألحــد بالمســاس بهــا، وإّن خدمــات المؤسســات الخيري

ــر وسنســاعدها فــي تســيهل تســيير أمورهــا.  ــة لهــم تســتحق التقدي ــاس وتوفيرالرفاهي بهــدف مســاعدة الن
إننــا تعتبــر كّل نــوع مــن تواجــد المحتلّيــن فــي أفغانســتان مــن عوامــل الحــرب واســتمرارها فــي أفغانســتان والمنطقــة، 
ــة عليهــم أن  ــي المنطق ــد األمــن والرخــاء ف ــكل مــن يري ــة، ف ــي المنطق ــة للســام ف ــد قطعــي وخســارة يقيني وهــو تهدي

يســاعدوا األفغــان فــي إنهــاء االحتــال. 

ــق  ــذا الطري ــي ه ــد خطــت ف ــات السياســية أيضــاً، وق ــا األخــری بالفّعآلي ــب فعالياته ــی جان ــارة اإلســامية إل ــوم اإلم تق
ــذ  ــه من ــات ويقــوم بأعمال ــة، والمكتــب السياســي لإلمــارة اإلســامية هــو المكتــب الخــاص لهــذه الفّعالي خطــوات عملي
ســنوات، وقــد ُخــّول بصاحيــة االرتبــاط وإجــراء المحادثــات مــع الجهــات المختلفــة. وقــد أبلــغ المكتــب السياســي رســالة 
اإلمــارة اإلســامية إلــی الجميــع بأننــا نريــد إقامــة العاقــات الحســنة والمشــروعة مــع دول الجــوار، والــدول فــي المنطقــة 
ــا  ــر الحــّر أن يســاعدونا فــي إنهــاء احتــال بلدن ــد مــن أصحــاب الضمي ــدول اإلســامية، نري ــم وباألخــّص مــع ال والعال

المنكــوب بســبب الحــروب. 
وأمــا عــن المحادثــات فإننــا مــع مراعــات الظــروف واألوضــاع نتخــذ السياســة التــي تتفــق وأصــول الشــريعة اإلســامية 

وآمالنــا الجهاديــة ومصالحنــا الشــعبية. 

تعتقــد اإلمــارة اإلســامية أنــه حيــن ال يكــون البلــد محتــاً فــإّن المشــاكل الداخليــة بيــن األفغــان قابلــة للحــل عــن طريــق 
التفاهــم الداخلــي، وأّن أيــة ضغــوط خارجيــة بقصــد حــل النــزاع األفغانــي ليســت ال تحــّل هــذه المشــكلة فحســب بــل 

تتســبب فــي وجــود مشــاكل أخــری أيضــا. 
وإذا أرادت إدارة كابــل أن تنتهــي الحــرب ويحــّل الســام، فــإّن إنهــاء الحــرب يكمــن فــي إنهــاء االحتــال، وفســخ 

ــع شــعارات الســام  ــل ترف ــت إدارة كاب ــا إذا كان ــه. وأّم ــة مع ــات العســكرية واألمني ــع المعاهــدات واالتفاقي جمي
باللســان، وتُســّعر خنــادق القتــال عمليــاً بنيــران الحــروب اإلقليميــة، والقوميــة، والمذهبيــة والحزبية، وتســلّح 

المقاتليــن األوبــاش وأصحــاب الســمعة الســيئة، والمليشــيات الامســؤولة وتمّكنهــا مــن الصاحيــات 
والوســائل، ليُضطَهــد الشــعب المظلــوم بأيديهــم، فــإّن كل هــذا ال يعنــي إال اإلهانــة للســام. 

إّن إنشــاء الجماعــات المختلفــة فــي ظــّل االحتــال وتســليحها واســتعمالها فــي الحــرب ضــّد 
المجاهديــن هــي مؤامــرة األمريكييــن األخيــرة الســتمرار الحــرب بالوكالــة، يطلقونهــا 

فــي أفغانســتان بهــدف الثــأر لهزيمتهــم مــن األفغــان، إال أّن الشــعب 
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األفغانــي ســيقوم بإفشــال هــذه المؤامــرة أيضــاً بإحــكام وحدتــه بــإذن هللا تعالــی كمــا أفشــل بقيــة مؤامــرات المحتلّيــن. 
ويجــب أن يتنبـّـه األفغــان لمؤامــرة الحلقــات االســتخباراتية الخفيــة للمحتلّيــن فــي تّعمدهــا زرع فتــن الخافــات القوميــة، 
والعشــائرية، واإلقليميــة بيــن الشــعب األفغانــي والتــي بهــا يمّهــدون الطريــق لتقســيم أفغانســتان. وحتــی أّن تلــك الحلقــات 
جعلــت الهويــة اإلســامية واألفغانيــة لبلدنــا التاريخــي اإلســامي محــاً للنــزاع، وأوضــح مثــال لهــذه الجريمــة هــو حــذف 

الهويــة اإلســامية واألفغانيــة مــن بطاقــات الهويــة لســكان البلــد.
إّن المحتلّيــن علــی الرغــم مــن إعانهــم لمليــارات الــدوالرات مــن المســاعدت خــال الـــ14 ســنة الماضيــة لــم يطبقــوا أي 
مشــروع تعميــري يعــود نفعــه علــی األفغــان لزمــن طويــل، بــل كانــت جميــع مشــاريعهم للمــدی القصيــر وذات الكيفيــات 
الرديئــة، وكان القصــد منهــا خــداع النــاس. إالّ إّن مشــاريعهم التدميريــة فــي مجــاالت الغــزو الفكــري وزرع فتــن 

االختافــات الداخليــة فقــد بثُــوا فيهــا ســموماً كثيــرة. 
ــم  ــن جرحاه ــرات اآلالف م ــم وعش ــال آالف قتاه ــن ح ــوا م ــم أن يتّعظ ــع حلفائه ــی جمي ــن وعل ــی األمريكيي ــب عل يج
وجنودهــم المعاقيــن فــي هــذه الحــرب، وال ينبغــي لهــم أن يرســلوا مزيــداً مــن جنودهــم إلــی هــذا البلــد ليُقتَلــوا بأيــدي 

ــية.  ــراض النفس ــات واألم ــوا بالعاه ــوا أو يصاب ــن أو يجرح المجاهدي
وإننــا نخاطــب األمريكييــن ونقــول لهــم بأنكــم تذّرعتــم الحتــال أفغانســتان بحادثــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر وهاهــو 
قــد مــّر علــی ذلــك اليــوم 14 عامــاً، وبــدل أن تكونــوا قــد منعتــم حــدوث الحــوادث الداميــة األخــری الشــبيهة بحادثــة 
ســبتمبر، صــارت كل لحظــة مــن حياتكــم فــي كل بقعــة مــن األرض حادثــة ســبتمبر الداميــة، إنكــم تُســتَهدفون فــي كل 
مــكان، وحياتكــم معّرضــة للخطــر، وللحيلولــة مــن وقــوع حــوادث شــبيهة أخــری لكــم يجــب عليكــم آن تُعيــدوا النظــر 
فــي سياســاتكم العدوانيــة، ال أن تحلمــوا فــي خيالكــم بتوفيــر األمــن لكــم فــي قتــل الشــعوب األخــری واحتــال بادهــا. 
إّن إمــارة أفغانســتان اإلســامية ترتبــط بالعالــم اإلســامي والمســلمين بربــاط التعاضــد الدينــي، وتعتبــر نفســها شــريكة 
فــي أفراحهــم وأحزانهــم، ولذلــك ترفــع صوتهــا فــي كل وقــت لتحقيــق مطالبــات الشــعب الفلســطيني والقضايــا الحقــة 

للشــعوب المســلمة المســتضعفة. 
إّن المجاهديــن اليــوم بنصــر هللا تعالــی قــد جعلــوا عدوهــم يواجــه الهزيمــة الســافرة فــي جميــع المياديــن، وقــد أحــزروا 
انتصــارات وفتوحــات فــي جميــع ســاحات أفغانســتان، وأبطلــوا جميــع مؤامــرات العــدّو، ولكــي نســتحق مزيــداً مــن نصــرا 
ــم  ــعاد مواطينه ــی وإس ــة هللا تعال ــاء كلم ــدف إع ــم به ــوا جهاده ــن أن يواصل ــوة المجاهدي ــی اإلخ ــب عل ــی يج هللا تعال
ــن مســؤولياتهم الشــرعية  ــه وأعراضــه م ــی أرواح الشــعب وأموال ــاظ عل ــروا الحف ــم، وأن يعتب ــن وخدمته المضطهدي
واألخاقيــة، وأن يتحلـّـوا معهــم فــي التعامــل بالعطــف والشــفقة والرحمــة، وأن يُهيـّـؤوا ألنفســهم الحاضنــة الشــعبية فــي 
القيــام بفعالياتهــم الجهاديــة، وأن يقومــوا بحــل مشــاكل عامــة الشــعب بالتشــاور والتفاتهــم مــع العلمــاء والوجهــاء وأهــل 

الــرأي، وأن يعاملــوا النــاس كمــن يخدمهــم ال كمــن يحكمهــم. 

وفــي النهايــة مــّرة أخــری أهنّــئ الشــعب األفغانــي المجاهــد، والمجاهديــن فــي خنــادق الجهــاد، واألســری فــي ســجون 
العــدّو، واألمــة اإلســامية جمعــاء بحلــول عيــد األضحــی المبــارك، وأســأل هللا تعالــی أن يتقبــل مــن المجاهديــن ومــن 
جميــع المســلمين تضحياتهــم وجهودهــم التــي يبذلونهــا ابتغــاًء لمرضــاة هللا تعالــی، وأن يحفــظ األمــة اإلســامية كلهــا 
مــن شــر جميــع مكائــد األعــداء ومؤامراتهــم، وأســأل هللا تعالــی أن يوفّقنــا جميعــاً فــي هــذه األيــام المباركــة لمســاعدة 
أســر الشــهداء، واألســری، والمجاهديــن، والمهاجريــن وجميــع المحتاجيــن لنُشــركهم معنــا فــي أفــراح العيــد بتوفيــر مــا 

يحتاجونــه قــدر المســتطاع.

اللهــم حبــب إلينــا اإليمــان وزينــه فــي قلوبنــا، وكــّره إلينــا الكفــر والفســوق والعصيــان، واجعلنــا مــن الراشــدين، اللهــم 
انصرنــا علــى أعدائنــا، وأصلــح أمورنــا، واهدنــا لمــا فيــه الخيــر والصــاح فــي ديننــا ودنيانــا. آميــن

والسام
خادم اإلسام أمير المؤمنين الما أختر محمد منصور
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بسم هللا الرحمن الرحيم
لََمــَع   َ هللاَّ َوإِنَّ  ُســبُلَنَا  لَنَْهِديَنَُّهــْم  فِينَــا  َجاَهــُدوا  )َوالَِّذيــَن 

العنكبــوت69. اْلُمْحِســنِيَن( 
والصــاة  للمتقيــن،  والعاقبــة  العالميــن،  رب  الحمــدهللا 
ــن  ــد المجاهدي ــاء والمرســلين، قائ ــی ســيد األنبي والســام عل
نبينــا وموالنــا محمــد عليــه أفضــل الصــاة والتســليم، وعلــی 

ــد: ــن وبع ــة أجمعي ــدی بهدي ــن اهت ــه وم ــه وأصحاب آل
إّن الشــخصيات القياديــة فــي الصــف الجهادي تتمتــع بكفاءات 
ــة خاصــة، وفــي معظــم األحــوال تكــون هــذه  ومواهــب قيادي
الصاحيــات والمواهــب فيهــم ملكــة وهبــة قــد حباهــم هللا 
تعالــی إياهــا، وأحيانــاً قــد يكتســبونها مــن خــال التربيــة 
ــن.  ــن اآلخري ــم الجهاديي ــن قادته ــه م ــن يتلقون ــداد الذي واإلع
وإلخاصهــم وتفانيهــم فــی ســبيل الدفــاع عــن الديــن يكرمهــم 
هللا تعالــی بنصــره ويمــّن عليهــم بفضلــه ورحماتــه، ويهديهــم 
ــا لَنَْهِديَنَُّهــْم  الســبل كمــا قــال هللا تعالــی: )َوالَِّذيــَن َجاَهــُدوا فِينَ

ــوت69 ــنِيَن( العنكب ــَع اْلُمْحِس َ لََم ــبُلَنَا َوإِنَّ هللاَّ ُس
فــي  بحــق  تعتبــر  التــي  اإلســامية  أفغانســتان  إمــارة  إّن 
العصرالحاضرمعقــاً قويــاً للجهــاد ضــّد الكفــر واالســتبداد 
ــا المؤسِّســون بفضــل هللا  ــع قادته ــم يتمتّ ــی مســتوی العال عل
تعالــی بالكفــاءات والمواهــب والمهــارات القياديــة بأعلــی 
ــامية  ــارة اإلس ــس اإلم ــخصية مؤس ــت ش ــتوياتها، وكان مس
ــكل المواهــب  ــة ل ــی جامع ــه هللا تعال ــر رحم ــد عم ــا محم الم
القياديــة. وقــد اســتطاع خــال جهــاده ومقاومتــه ضــد الكفــر 
الجهاديــة  القياديــة  ينقــل مواهبــه ومهاراتــه  أن  العالمــي 
لمجموعــة مــن إخوانــه المجاهديــن الذيــن رافقــوه فــي طريــق 
إقامــة شــرع هللا تعالــی علــی أرضــه. وإلــی جانــب كونــه 
-رحمــه هللا تعالــی- قائــداً عســكرياً محنـّـكاً، كان مربيـّـاً روحيــاً 
وُخلُقيــاً أيضــا لتامــذة مدرســة الجهــاد فــي ســبيل هللا تعالــی. 
ــه-  ــت قيادت ــة -تح ــة الجهادي ــته العمري ــت مدرس ــد أخرج وق
ــاءات  ــون بكف ــن يتمتع ــة الذي ــخصيات القيادي ــن الش ــراً م كثي
وصاحيــات قيــادة المســلمين فــي جميــع األحــوال والظــروف 

ــي هــذا العصــر. الحّساســة ف

إّن وقــود الحــركات الفكريــة والجهاديــة هــو التعاليــم والعقائــد 
الدينيــة ال الشــخصيات، وإن تســيير أمورهــا يكــون وفــق 
البواعــث الفكريــة والجهاديــة، ويتشــكل منهــج أتبــاع الحركــة 
األساســي مــن التعاليــم القرآنيــة وســنة النبــي   صلــی هللا عليــه 
وســلم ومــن آثــار خلفائــه الراشــدين، ويتمثــل دورالقائــد فــي 
ــاع  ــة لألتب ــة والُخلُقي ــة الفكري مثــل هــذه الحــركات فــي التربي

وفــي إيجــاد الباعــث الدينــي فــي نفوســهم. 

وكان أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر المجاهــد رحمــه 
هللا تعالــی قــد أعــّد مســبقاً فــي بدايــة تأســيس حركــة طالبــان 
ــامية،  ــارة اإلس ــم اإلم ــام حك ــي أي ــد ف ــا بع ــامية، وفيم اإلس
مجموعــة مــن المجاهديــن مــن ذوي البصيــرة ومــن أصحــاب 
ــي  ــادة الجهــاد واإلمــارة ف ــة لقي ــات القيادي المؤهــات والصف
المســتقبل؛ ليقــودوا قافلــة الجهــاد فــي الظــروف واألوضــاع 
الصعبــة بشــكل مطلــوب وناحــج نحــو الهــدف المقصــود. 
وهــؤالء القــادة هــم مــن الرجــال الشــجعان والغيّوريــن الذيــن 
ــر فــي عزائمهــم  ال تزعزعهــم الخطــوب والمصائــب، وال تؤثّ

ــرة.  ــة الخطي ــة والمكاني ــوال الزماني ــروف واألح الظ
وأحــد هــؤالء القــادة الخريجيــن مــن المدرســة العمريــة الــذي 
ــم  ــو زعي ــة ه ــة القيادي ــة وبالحنك ــرة الجهادي ــف بالبصي يتّص
منصــور(  أخترمحمــد  )المــا  الجديــد  اإلســامية  اإلمــارة 
ــارة اإلســامية  ــادة اإلم ــارس قي ــذي م ــی- ال -حفظــه هللا تعال
ــن المــا محمــد عمــر  ــر المؤمني ــاة أمي ــي فــي حي بشــكل عمل
المجاهــد رحمــه هللا تعالــی، وُعيّــن أميــراً جديــداً لإلمــارة 
اإلســامية بعــد إعــان وفاتــه - رحمــه هللا تعالــی- ببيعــة أهــل 
الحــل والعقــد لــه فــي اإلمــارة اإلســامية مــن العلمــاء وقــادة 

ــد.  ــاء البل ــاد ووجه الجه
ــارة اإلســامية هــو مــن الوجــوه  ــد لإلم ومــع أّن األميرالجدي
وغنــي  والحركيــة،  الجهاديــة  الحلقــات  فــي  المعروفــة 
ــي  ــن ف ــع المجاهدي ــّرف جمي ــي يتع ــن لك ــف، ولك ــن التعري ع
اإلمــارة اإلســامية ومحبوهــا فــي العالــم بشــكل تفصيلــي 
علــی الشــخصية الجهاديــة لألميــر الجديــد المــا أختــر محمــد 
ــي:  ــه وهــي كالتال ــة ل ــا أن ننشرالســيرة الذاتي منصــور أحببن

المولد والنشأة: 
ولــد المــا أخترمحمــد منصــور بــن الحــاج محمــد جــان 
عــام 1347 للهجــرة النبويــة الموافــق لعــام 1968م فــي 
ــي  ــار( ف ــة )قنده ــد( بوالي ــة )ميون ــور( بمديري ــة )بندتيم قري
أفغانســتان. وبمــا أّن أســرة المــا أخترمحمــد منصــور كانــت 
مــن األســر المحبــة للعلــم والعلمــاء فــي تلــك المنطقــة، 
ــة  ــت األمني ــد كان ــم، فق ــاء ويخالطه ــب العلم ــده يح وكان وال
ــم الشــرعي  ــد العل ــر محم ــه أخت ــم ابن ــده أن يتعل ــرة لوال الكبي
وينشــأ عالمــاً للديــن، ولذلــك أدخلــه والــده فــي الســابعة مــن 
ــم  ــه لتعل ــه وأجلس ــي قريت ــة ف ــة االبتدائي ــي المدرس ــره ف عم
ــذكاء  ــا أّن خصــال ال ــي مســجد الحــّي. وبم ــم الشــرعي ف العل
والبصيــرة كانــت باديــة فــي شــخصيته منــذ الصغــر؛ فــق كان 
ــه.  ــده ب ــام وال ــب اهتم ــی جان ــه إل ــون ب أســاتذته أيضــاً يهتم

السيرة الذاتية ألمير إمارة أفغانستان اإلسالمية الجديد
المال )أختر محمد منصور( حفظه اهلل تعالى ورعاه
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ــب  ــة لطل ــه الفائق ــد منصــور بســبب أهليت اســتطاع أخترمحم
العلــم أن يكمــل المرحلــة االبتدائيــة فــي فتــرة قصيــرة، وســافر 
بعدهــا للدارســة الدينيــة المتوســطة إلــی المــدارس المشــهورة 
الكبيــرة. ولذكائــه الفطــري القــوي وُحســن ُخلُقــه مــع إخوانــه 
وأســاتذته كســب ميــزة الطالــب المثالــي بيــن الطــاب، وأكمــل 
دراســته المتوســطة أيضــاً. وقبــل أن يدخــل مرحلــة الدراســة 
ــة قــام الشــيوعيون باالنقــاب وأســتلموا زمــام  ــة العالي الديني
أمــور البلــد، وبــدأ الشــعب المســلم جهــاده ضــّد الحكومــة 

الشــيوعية فــي جميــع أرجــاء البلــد.

جهاده وفعالياته السياسية: 
ــي  ــدأ الشــعب األفغان ــد اإلنقــاب الشــيوعي عــام 1978م ب بع
ــد منصــور  ــل المــا أخترمحم ــاده ضــّد الشــيوعيين ، فأّج جه
أيضــاً دراســته الشــرعية بقصــد المشــاركة فــي الجهــاد ضــّد 
كلمــا  كان  المســلح  للجهــاد  ومــع مواصلتــه  الشــيوعيين، 
ســنحت لــه الفرصــة يســتغلها فــي مواصلــة مــا تبقّــى لــه 
مــن الدراســة، وهكــذا واصــل دراســته إلــی مرحلــة )الــدورة 
الصغــری( التــي تســبق دراســة الســنن والصحــاح المعروفــة 
بـــ )بــدورة األحاديــث الشــريفة(، وبعدهــا تفــّرغ بشــكل كامــل 

ــاد.  للجه
كان المــا أختــر محمــد منصورآنــذاك قــد دخــل العقــد الثانــي 
مــن عمــره، فســلك طريــق الجهــاد ضــّد الشــيوعيين والــروس 
ــن  ــاع ع ــاح للدف ــر والس ــل الفك ــور يحم ــد غي ــة مجاه بصف
الديــن والوطــن، فانضــّم فــي عــام 1985م إلــی جبهــة القائــد 
ــي  ــارئ عزيــزهللا(، وواصــل جهــاده ف ــي الشــهير )الق الميدان
هــذه الجبهــة فــي منطقــة )پاشــمول( مــن مديريــة )پنحوايــي( 
تحــت قيــادة القائــد المــا محمــد حســن - الــذي كان فيمــا بعــد 
فــي أيــام حكــم اإلمــارة اإلســامية فــي منصــب نائــب رئيــس 
الــوزراء- وكانــت جبهــة القــارئ عزيــز هللا تتبــع منظمــة 
)حركــة االنقــاب اإلســامي للشــخ محمــد نبــي محمــدي(. 
وبعــد استشــهاد )القــارئ عزيــزهللا( رحمــه هللا تعالــی انضمــت 
ــی  ــد( إل ــا محم ــوم )الم ــادة المرح ــمياً بقي ــة رس ــذه الجبه ه
الحــزب اإلســامي التابــع للشــيخ )محمــد يونــس خالــص( 

ــی.  ــه هللا تعال رحم
اشــترك المــا أختــر محمــد منصــور فــي كثيــر مــن المعــارك 
بشــكل فعــال، وفــي عــام 1987م أصيــب بثاثــة عشــر جرحــاً 
فــي إحــدی الهجمــات علــی مركــز قــوي للجنــود الــروس فــي 
منطقــة )ســنزرای( مــن مديريــة )پنجوايــی( ولكــن هللا تعالــی 
ــة  ــّرة الثاني ــب للم ــه. وأصي ــع جروح ــن جمي ــه م شــفاه بفضل
ــم  ــام حك ــريف( أي ــزار ش ــة )م ــار والي ــي مط ــام 1997م ف ع
اإلمــارة اإلســامية، ووقــع أســيراً بيــد األعــداء وهــو جريــح. 

دوره التأسيسي في حركة طالبان اإلسامية:
ونشــوب  1992م  عــام  الشــيوعية  الحكومــة  ســقوط  بعــد 
الحــرب األهليــة بيــن المنظمــات المســلحة وضــع المــا أختــر 
ــة أســلحتهم،  ــة الجهادي ــي الجبه ــه ف ــد منصــور وإخوان محم
ــات  ــن الجه ــة م ــة جه ــح أي ــي الحــرب لصال ــم يشــتركوا ف ول

المتحاربــة فــي الحــرب الدائــرة للوصــول إلــی كرســي الحكــم.
الزمــن مــن  فــي ذلــك  المــا أختــر محمــد منصــور   كان 
المجاهديــن المشــهورين ومــن أصحــاب الســمعة الحســنة 
ــن والشــخصيات  ــادة الميدانيي ــن الق ــره م ــه، وكغي ــي منطقت ف
ــي، والشــهيد الحــاج  ــد ربان ــا محم ــال الم ــن أمث ــة م الجهادي
المــا محمــد، والشــهيد المــا بورجــان ابتعــد هــو أيضــا عــن 
ــی بعــض  ــه إل ــات العســكرية للمنظمــات، وتوّج ــع الفعالي جمي
النشــاطات التعليميــة والتربويــة بعــد أن اختــار الحيــاة العادية. 
ــد  ــان اإلســامية عــام 1994م بي ــن تأّسســت حركــة طالب وحي
ــد منصــور  ــر محم ــا أخت ــد كان للم ــد عمرالمجاه ــا محم الم
ولمؤّهاتــه  الحركــة.  أمــور  تســيير  فــي  محوريــاً  دوراً 
وكفاءاتــه الجهاديــة واإلداريــة فــّوض إليــه أميــر الحركــة 

بعــض المســؤوليات الهامــة التــي كان منهــا مــا يلِــي: 
1 - بعــد ســيطرة حركــة طالبــان عــی المناطــق الجنوبيــة 
ــه المــا  ــة )قندهــار( عيّن ــة ألفغانســتان بمــا فيهــا والي الغربي
محمــد عمــر المجاهــد مســؤوالً عامــاً لمطــار واليــة )قندهــار(. 
2 - بعــد إحــكام الســيطرة علــی )قندهــار( ُعيّــن قائــداً للقــوات 

الجّويــة والدفــاع الجــّوّي فــي هــذه الواليــة. 
ـن وزيــراً  ُعيّـِ العاصمــة )كابــل(  الســيطرة علــی  3 - بعــد 

المدنــي.  والطيــران  للســياحة 
ضــت  4 - وإلــی جانــب كونــه وزيــراً للطيــران المدنــي فُوِّ
إليــه القيــادة العامــة للدفــاع الجــوي أيضــاً بأمــر خــاص مــن 

ــد.  ــر المجاه ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــوم أمي المرح
وقــد قــام المــا أختــر محمــد منصــور أيــام وزارتــه للســياحة 
والطيــران المدنــي بأعمــال عمرانيــة كثيــرة نذكــر جانبــاً منهــا 

وهــي كالتالــي: 
حيــن ســيطرت اإلمــارة اإلســامية علــی مدينــة )كابــل( كانــت 
وزارة الطيــران المدنــي قــد لحقــت بهــا وبطائراتهــا أضــراراً 
ــرار،  ــع األض ــور جمي ــد منص ــا أخترمحم ــأزال الم ــرة، ف كبي
ــرات المتضــررة،  ــح الطائ ــة ، وأصل ــا المتهّدم ــر بناياته وعّم
وأعــاد إعمــار المطــارات ومدارجهــا. وقــد عمــل كل هــذه 
ــارة اإلســامية تواجــه  ــت اإلم ــي كان ــرة الت ــي الفت ــال ف األعم
الصعوبــات وأنــواع الحصارالمفــروض عليهــا عالميــاً، إال أّن 
المــا أختــر محمــد منصــور اســتطاع فــي مثــل تلــك الظــروف 
االقتصاديــة الصعبــة أن يعيــد إعمــار مطــار كابــل الدولــي 
وجميــع مبانيــه ومرافقــه، وجّهــز خطــوط الطيــران األفغانيــة 
المعاييــر  وفــق  والخارجيــة  الداخليــة  للرحــات  )آريانــا( 
العالميــة علــی الرغــم مــن شــّح المــال والحصــار المفــروض. 
وبعــد إعــادة إعمــار مطــار كابــل الدولــي أعــاد إعمــار مطــارات 
ــريف(  ــار( و)مزارش ــرات( و)ننجره ــار( و)ه ــات )قنده والي
و)كنــدز(، وجّهزهــا بالوســائل المتطــّورة لتصلــح لجميــع 

ــكرية.  ــة والعس ــات المدني ــواع الطلع أن
ــة  ــاالت المدني ــي المج ــة ف ــوده العمراني ــی جه ــة إل وباإلضاف
والعســكرية كان مــن أهــّم وأكبــر إنجازاتــه هــو إعــادة تجهيــز 

ــا العســكرية.  ــا ومطاراته ــم طائراته ــة وترمي ــوات الجوي الق
ــل،  ــارات للعم ــادة المط ــرات وإع ــم الطائ ــی ترمي وعــاوة عل
الليــل  فــي  الداخليــة  الجويــة  الماحــة  إمكانيــة  هيّــأ  فقــد 
والنهــار، وهيّــأ إمكانيــة الرحــات الدوليــة ونقــل الحجــاج 
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األفغــان عــن طريــق الخطــوط الجويــة األفغانيــة )آريانــا( فــي 
ــة.  ــرة طويل ــف لفت ــد توق ــج بع ــم الح موس

كانــت أفغانســتان فــي فتــرة مــن الفتــرات تملــك قــوات جويــة 
متطــورة علــی مســتوی المنطقــة، إال أّن تلــك القــوة تعرضــت 
ــد بســبب  ــا بع ــد، وفيم ــزو الســوفيتي للبل ــر بســبب الغ للتدمي
الحــروب األهليــة بيــن المنظّمــات العســكرية، وقــد وصــل 
األمــر بتلــك القــوة أن قُطّعــت بعــض الطائــرات الحربيــة وبيعت 
أخترمحمــد منصــور  المــا  أّن  إال  التالــف.  الحديــد  بقيمــة 
بجهــوده المتواصلــة أصلــح الطائــرات المتعطلــة مــّرة أخــری، 
وأعادهــا لاســتفادة منهــا مــن جديــد. كمــا قــّدم خدمــات جليلــة 

أخــری أيضــا فــي مجــال تأهيــل القــوات الجويــة.
ومــن األعمــال الجليلــة التــي قــام بهــا هــذا الرجــل علــی ســبيل 
ــل  ــي أفغانســتان مث ــة ف ــع المطــارات الدولي ــال: زّود جمي المث
مطــارات )كابــل( و)قندهــار( و)ننجرهــار( و)مزارشــريف( 
ــم  ــي وتنظي ــران المدن ــور الطي ــين أم ــد تحس ــرات( بقص و)ه
أمــور المــرور الجــوي الدولــي بأجهــزة )ويســت( والتــي 
الزالــت موجــودة فــي تلــك المطــارات. وكانــت تعــود تلــك 
األجهــزة بماييــن الــدوالرات األمريكيــة عــن طريــق ضريبــة 
الزالــت  والتــي  األفغانيــة  الخزينــة  إلــی  الجــّوي  المــرور 

مســتمّرة حتــی اآلن. 
وعــاوة علــی تنظيــم أمــور المرورالجــوي فــإن طائــرات 
النقــل العســكرية والحربيــة المتعطلــة التــي أُصلحــت وأعيــدت 
إلــی العمــل فــي عهــد وزارة المــا أختــر محمــد منصــور 
يبلــغ عددهــا حســب أحــد التقاريــر للطيــران المدنــي والدفــاع 

ــي:  ــل التال ــی التفصي ــرة عل ــی 44 طائ ــوي إل الج
طائرات النقل: 

N12 ثاثه طائرات من نوع
N32 أربع طائرات من نوع

N26 طائرتان من نوع
الطائرات الحربية )جيت(:

ثماني طائرات ميغ 21
M420 ثاث طائرات
خمس طائرات سو 22

المروحيات: 
MI8 ست مروحيات

MI35 ثمانی مروحيات
L39 خمس مروحيات

وباإلضافــة إلــی الطائــرات المذكــورة فقــد تــّم ترميــم طائرتيــن 
للنقــل المدنــي روســية الصنــع وطائــرات )البوينــغ( األمريكيــة 
لشــركة الخطــوط الجويــة األفغانيــة )آريانــا( فــي بعــض الــدول 

األخــری وأعيــدت إلــی الخدمــة مــن جديــد. 
وإلــی جانــب إصــاح وترميــم الطائــرات المتعطلــة الموجــودة 
فقــد اشــترت الــوزارة خمــس طائــرات للنقــل الجــوي روســية 

الصنــع فــي الســوق الحــّرة أيضــاً. 
وعــاوة علــی الطائــرات التــي تــم ترميمهــا وإعادتهــا للخدمــة 
فقــد كانــت هنــاك طائــرات أخــری صالحــة للعمــل كانــت تقــوم 
ــی  ــداد إل ــل اإلم ــت توص ــد، وكان ــي البل ــة ف ــوة جوي ــدور ق ب
المجاهديــن المحاصريــن فــي بعــض المناطــق البعيــدة، وكانــت 

األولــی  النــار  الجبهــات وخطــوط  فــي  احتياجاتهــم  توفــر 
بشــكل مســتمّر. وفــي المجــال المدنــي كانــت تقــوم بالرحــات 
تلــك  جميــع  ولكــن  مرتّــب.  بشــكل  والخارجيــة  الداخليــة 
ــف  ــي القص ــت ف ــا تحطّم ــة به ــائل المرتبط ــرات والوس الطائ

ــتان.  ــی أفغانس ــوم عل ــاء الهج ــي أثن ــوي األمريك الج
كان المــا أخترمحمــد منصــور قــد وقــع لســتة أشــهر فــي أســر 
قــوات الجنــرال عبدالمالــك الــذي ارتكــب الغــدر فــي الواليــات 
الشــمالية أيــام حكــم إمــارة أفغانســتان اإلســامية للبلــد، وقــد 
يّســرهللا تعالــی لــه الخــروج مــن الســجن حيــن هــرب الجنــرال 
ــرال  ــه )الجن ــودة خصم ــاب بعدع ــة فاري ــن والي ــك م عبدالمل
دوســتم( مــن الخــارج واســتيائه علــی مناطــق ســيطرة األول. 

جهاده ضّد االحتال األمريكي: 
بعــد أن هجمــت أمريــكا علــی أفغانســتان بتاريــخ 2001/10/7 
م بــدأ المــا أختــر محمــد منصــور جهــاده ضــّد اإلحتــال 
األمريكــي، وكانــت هــذه المرحلــة مــن حياته مليئــة باالبتاءات 
ــا  ــن الم ــر المؤمني ــن أمي ــه م ــث فّوضــت إلي ــات، حي والتحّدي
محمــد عمــر المجاهــد رحمــه هللا عضويــة الشــوری القيــادي 
ــة  ــن فــي والي ــة العامــة للمجاهدي ــادة الجهادي ــی جانــب القي إل

قندهــار.
ــد  ــی قائ ــة إل ــت بحاج ــك الوق ــي ذل ــار( ف ــة )قنده ــت والي كان
عســكري محنّــك، ألّن األمريكييــن كانــوا قــد جعلــوا )قندهــار( 
مــن أهــّم مراكزهــم العســكرية فــي واليــات جنــوب غــرب 
ُخططهــم  منهــا  ينفّــذون  األمريكيــون  وكان  أفغانســتان، 
العســكرية والحربيــة، وكانــت المنطلــق للهجمــات والعمليــات 
القتاليــة لقــوات التحالــف االغربــي فــي الواليــات الجنــوب 
ــة  ــة والكندي ــوات األمريكي ــن الق ــدد م ــر ع ــة. وكان أكب الغربي
وغيرهــا يســتقّر فــي هــذه الواليــة. كمــا أّن ثانــي أكبــر قاعــدة 
جويــة أمريكيــة بعــد قاعــدة )بغــرام( الجويــة كانــت فــي واليــة 
)قندهــار(. إال أّن المــا أخترمحمــد منصــور بفضــل هللا تعالــی 
ــة اســتطاع  ــة الطويل ــه القتالي ــه العســكرية وتجربت ــم بحنكت ث
أن يضــع خططــاً جهاديــة محكمــة ضــّد المحتلّيــن األمريكييــن 
وُحلفائهــم، وكانــت تلــك الُخطــط العســكرية الجهادية مــن الدقة 
ــكريون  ــراء العس ــر الخب ــز أمه ــث عج ــكان حي ــمول بم والش

ــالها.  ــا وإفش ــن مواجهته ــون ع ــراالت األمريكيي والجن
لقــد اســتطاع المــا أخترمحمــد منصــور بمشــاورة المســؤولين 
الجهادييــن للواليــات المجــاورة وضــع خطــط عســكرية علــی 
ــن المجاهــدون مــن  ــث تمك ــا، حي ــة كله ــك المنطق مســتوی تل
ــن  ــن الصليبيي ــة للمحتلي ــات قاصم ــه ضرب ــن توجي ــا م خاله

ــل(.  ــد( و)زاب ــات )قندهــار( و)أرزگان( و)هلمن فــي والي
و كانــت حادثتــي تحطيــم ســجن )قندهــار( وإخــراج مــا يقــرب 
1500 ســجين منــه فــي عامــي 2003م و2008 م أيضــاً وقعتا 

فــي زمــن قيــادة المــا أختــر محمــد منصــور لتلــك الواليــة. 

في منصب نائب اإلمارة اإلسامية: 
فــي عــام 2007م حيــن اعتُقِــَل نائــب اإلمــارة اإلســامية 
ــا  ــن الم ــر المؤمني ــن أمي ــدهللا عيّ ــا عبي ــاج الم ــابق الح الس
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ــاً  ــاً ثاني ــر محمــد منصــور نائب محمــد عمرالمجاهــد المــا أخت
بــرادر(،  )المــا عبدالغنــي  اآلخــر  نائبــه  جــوار  إلــی  لــه 
ــة  ــة العام ــادة الجهادي ــن القي ــي ع ــدم التخل ــی ع ــده إل وأرش
لواليــة )قندهــار( لكونهــا مــن أهــّم الواليــات فــي الجهــاد 
الجــاري ضــّد اإلحتــال، وأوصــاه بالعمــل فــي كا الوظيفتيــن 

ــد.  ــت واح ــي وق ــاً ف مع
وفــي عــام 2010 م حيــن استشــهد نائــب اإلمــارة اإلســامية 
المــا عبيــدهللا فــي معتقــل القــوات الباكســتانية، ووقــع النائــب 
ــة المشــتركة  ــي أســرالقوات الباكســتانية واألمريكيي اآلخــر ف
فــي مدينــة كراتشــي الباكســتانية، عيّــن أميــر المؤمنيــن 
ــاً  المــا محمــد عمــر المجاهــد المــا أخترمحمــد منصــور نائب
لــه ومســؤوالً عامــاً عــن جميــع شــؤون اإلمــارة اإلســامية. 
ــي  ــس األمريك ــه الرئي ــذي أرســل في ــت ال ــي الوق ــذا ف وكان ه
)بــارك أوبامــا( 30000 جنــدي إضافــي إلــی أفغانســتان، 
وكانــت المقاومــة الجهاديــة تواجــه تحّديــات كبيــرة فــي قتالهــا 
للتحالــف األمريكــي حيــث كان أكثــر مــن 100000 جنــدي 
أمريكــي مدّجــج بأحــدث أنــواع األســلحة والمعــّدات الحربيــة 
ــة  ــوات األفغاني ــن الق ــن 350000 م ــرب م ــا يق ــی جــوار م إل
يواصلــون القتــال ضــّد المجاهديــن. فبســبب عــدم ظهــور 
األميــر المــا محمــد عمــر المجاهــد للقيــادة الحربيــة للظــروف 
األمنيــة الحّساســة آنــذاك مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر بســبب 
ــة  الفــراغ الحاصــل نتيجــة استشــهاد وأســر نائبيــه كادت الكفّ

ــي.  ــف األمريك ــح التحال ــذاك لصال ــة أن ترجــح آن الحربي
كانــت الضغــوط العســكرية والحــرب اإلعاميــة آنــذاك قــد 
ــد  ــن ق ــن المســؤولين الجهاديي ــر م ــا، وكان كثي ــت ذروته بلغ
ــي أســر العــدو.  ــال، أو وقعــوا ف ــي جبهــات القت استشــهدوا ف
ــم  ــلّمت مســؤولية تنظي ــة ُس ــك الظــروف العصيب ــل تل ففــي مث
المــا  أميرالمؤمنيــن  قِبَــل  مــن  والمجاهديــن  أمورالجهــاد 
ــم  ــر محمــد منصــور ول ــی المــا أخت محمــد عمــر المجاهــد إل
يُعيّــن إلــی جانبــه نائبــاً آخــر، فقــد اســتطاع المــا أختــر 
محمــد منصــور -بتوفيــق هللا تعالــی لــه وبمســاعدة الشــوری 
ــب  ــي أصع ــن ف ــاد والمجاهدي ــور الجه ــيّر أم ــادي- أن يُس القي
ــم  ــث ل ــق، حي ــكل موف ــية بش ــام حساس ــر األي ــروف وأكث الظ

ــة. ــادة العملي ــراغ للقي ــود أي ف ــدون بوج ــعر المجاه يش
ــة فــي عــام 2010م  ــادة الجهادي ــت نتيجــة اســتقامة القي وكان
أن اعتــرف العــدّو بــأّن ذلــك العــام كان أكثــر األعــوام دمويــة 
للعــدّو، وقــد اســتطاع المجاهــدون أن يوّجهوا أقــوی الضربات 
إلــی العــدو حيــث اعتــرف العــدّو فــي تلــك الســنة بمقتــل 770 

جنديــاً مــن جنــود التحالــف األمريكــي. 
أختــر محمــد  المــا  بقيــادة  المجاهــدون  اســتطاع  وكذلــك 
منصــور أن يحــّرروا مناطــق واســعة مــن ســيطرة العــدّو 

منظّمــة.  إســامية  إدارة  فيهــا  ويقيمــوا 

بعد وفاة أمير المؤمنين:
حيــن توفــي المــا محمــد عمرالمجاهــد بتاريــخ 2013/4/23م 
فــي اإلمــارة  القيــادي  المجلــس  بايــع عــدد مــن أعضــاء 
اإلســامية، والعلمــاء األفاضــل، والشــخص الوســيط الخــاص 
بينــه وبيــن المجلــس القيــادي، وأصحــاب المــا محمــد عمــر 

المجاهــد المقّربــون الذيــن كانــوا يعيشــون معــه، بايعــوا 
ــارة  ــداً لإلم ــراً جدي ــوه أمي ــد منصــور وعيّن ــر محم ــا أخت الم

اإلســامية. 
العســكرية  اختبارالقــّوة  عــام  كان  2013م  عــام  أن  وبمــا 
القــوات  بيــن  أشــّدها  علــى  المقاومــة  وكانــت  للجانبيــن، 
الصليبــة وبيــن المجاهديــن، قــّرر أهــّم أعضــاء الشــوری 
الوقــت  هــذا  بــأّن  الشــيوخ  العلمــاء  مــن  القيــادي وعــدد 
ــادة  ــي بقي ــال الصليب ــرض االحت ــرة لع ــام األخي ــادف األي يص
أمريــكا لقّوتــه العســكرية ضــّد المجاهديــن، وأّن عــام 2014م 
الــذي عينــه المحتلـّـون لتحديــد مصيــر احتالهــم فــي هــذا البلــد 
وســحب قواتهــم منــه قــادم، ففُّضــل -للمصلحــة الجهاديــة 
وبموافقــة العلمــاء- كتــم خبــر وفــاة المرحــوم أميــر المؤمنيــن 
عــن بقيــة النــاس، وهكــذا بقــي الخبــر ســّراً مصونــاً إلــی 
تاريــخ 30/ 7/ 2015م بشــكل خــارق للعــاده نظــراً للمصلحــة 

الجهاديــة الخاصــة.

اختياره أميراً جديداً لإلمارة اإلسامية: 
أميرالمؤمنيــن  وفــاة  لخبــر  الرســمي  اإلعــان  بعــد 
المامحمدعمرالمجاهــد بتاريــخ 1436/8/14 مــن الهجــرة 
ــر  ــّوض المــا أخت ــخ 2015/7/30م ف ــق لتاري ــة المواف النبوي
محمــد منصــور -لمزيــد مــن طمأنــة المجاهديــن- أعضــاء 
الشــوری القيــادي والعلمــاء أمــر تعييــن مصيــره، وأمــر 
اختيــار زعيــم جديــد، وقــال لهــم بأنــه يوافقهــم فــي أي شــخص 

يختارونــه بصفــة الزعيــم.
ــن  ــة م ــم للمصلح ــة وتقيي ــد مناقشــات ومشــاورات طويل وبع
ــوری،  ــس الش ــاء مجل ــم أعض ــذي كان يض ــس ال ــل المجل قب
والشــيوخ، والعلمــاء الوجهــاء الذيــن كانــوا يتصفــون بصفــة 
أهــل الحــل والعقــد، اختــار المجلــس المــا أخترمحمــد منصــور 
أميــراً جديــداً إلمــارة أفغانســتان اإلســامية مــن دون أن يكــون 

حاضــراً فــي المجلــس. 
لإلمــارة  أميــراً  منصــور  أخترمحمــد  المــا  تعييــن  وبعــد 
القيــادي، ومســؤولو  اإلســامية أعلــن أعضــاء الشــوری 
ــارة اإلســامية، ومســؤولو القضــاء  ــي اإلم ــان ف ــع اللج جمي
ــون  ــؤولون الجهادي ــكريين، والمس ــادة العس ــم، والق والمحاك
ــؤولو  ــة، ومس ــا 34 والي ــتان وعدده ــات أفغانس ــع والي لجمي
الجهاديــة  العلميــة  والشــخصيات  العســكرية،  اللجــان 
والسياســية وجميــع مجاهــدو اإلمــارة اإلســامية، والموظّفون 
لإلمــارة  الجديــد  لألميــر  بيعتهــم  المدنيــة  اإلدارات  فــي 
اإلســامية، وقــد أرســلت جميــع هــذه الجهــات العســكرية 
والمدنيــة والوجهــاء بيعاتهــم مكتوبــة وبشــكل صوتــي للقســم 
اإلعامــي لإلمــارة اإلســامية والتــي نشــرت تباعــاً فــي موقــع 
)اإلمــارة( الرســمي لإلمــارة اإلســامية علــی شــبكة اإلنترنــت. 

تعيينه أميراً جديداً من الناحية الشرعية: 
يعتبــر علمــاء اإلســام وخبــراء السياســة الشــرعية أســلم 
الطــرق لتعييــن الزعيــم وأفضلهــا هــو طريــق تعييــن الزعيــم 
عــن طريــق )الشــورى( أو )أهــل الحــل والعقــد(. وتطلــق 
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تســمية )أهــل الحــل والعقــد( علــی الجمــع الــذي يشــتمل علــی 
أهــل العلــم والتجربــة والعقــل والتدبيــر، ويطلــق عليهــم عــادة 

إســم )أهــل الشــوری(. 
و قــد ُعــرف فــي اســتنباط عــام مــن الطــرق المختلفــه لتعييــن 
ثــاث مراحــل  الشــوری  الراشــدين عــن طريــق  الخلفــاء 

ــي: ــم وه ــن الزعي لتعيي
1 - مرحلة الترشيح
2 - مرحلة االنتخاب

3 - مرحلة البيعة
وال يرشــح الشــخص نفســه لمنصــب الزعامــة، ألّن النبــي 
ــا وهللا ال نولــي هــذا العمــل  صلــی هللا عليــه وســلم يقــول: )إنّ
ــه  ــه، أخرج ــق علي ــه( متف ــرص علي ــداً ح ــأله أو أح ــداً س أح

البخــاري )1149( ومســلم )1733(. 
فالترشــيح يكــون مــن قبــل شــخص آخــر، وهــو إّمــا أن يكــون 
لفــرد واحــد كمــا رشــح عمــر رضــي هللا عنــه أبــا بكرالصديــق 
رضــي هللا عنــه، وبعــد ذلــك انتخبــه الصحابــه رضــي هللا 
عنهــم إمامــاً، أو أن يكــون ألشــخاص عديديــن كمــا رشــح 
عمــر رضــي هللا عنــه ِعــّدة أشــخاص للخافــة قبل استشــهاده، 

واختيــر مــن بينهــم عثمــان رضــي هللا تعالــی عنــه. 
ــة  ــه للزعام ــح نفس ــم يرش ــور ل ــد منص ــر محم ــا أخت إّن الم
أبــداً، بــل ُرّشــح فــي المجلــس األول أيضــاً بصفــة مرشــح 
وحيــد مــن قَبِــل الشــوری، وفــي المجلــس الثانــي أيضــا 
قــال بصراحــة للشــوری بأنــه ليــس طالبــا للزعامــة، بــل 
ــن. إال  ــف مــن الموظفي ــة موظّ ــي الخدمــة بصف هــو يرغــب ف
ــق  ــٍد الئ ــخص وحي ــة ش ــة بصف ــحه للزعام ــوری رّش أّن الش
ــه  ــّم انتخاب ــة ت ــات طويل ــاورات ومباحث ــد مش ــة. وبع للزعام
للزعامــة مــن قبــل نفــس الشــوری الــذي كان يشــمل الشــيوخ 
والعلمــاء وأعضــاء الشــوری القيــادي، وكلّهــم مــن أصحــاب 
ــاً  ــه زعيم ــد انتخاب ــة. وبع ــة الجهادي ــم الشــرعي والتجرب العل
ــة  ــدأ بقي ــم ب ــن بعده ــوری، وم ــذا الش ــاء ه ــه أّوالً أعض بايع

المســؤولين وعامــة المجاهديــن والمؤمنيــن بيعاتهــم. 
محمــد  أختــر  المــا  انتخــاب  بــأّن  القــول  يمكننــا  وبذلــك 
ــآت  ــك رضــي مئ ــة، ولذل ــة شــرعية كامل ــاء بطريق منصورج
المشــائخ مــن علمــاء الكتــاب والســنة ومئــآت اآلالف مــن 
ــة  ــا زعام ــه واعتبروه ــه زعامت ــد وعرض ــول البل ــاس بط الن

شــرعية، وبايعــوه. 

شخصيته القيادية: 
ــن  ــر المؤمني ــارة اإلســامية أمي ــد لإلم ــم الجدي يتصــف الزعي
ــن  ــر والحــزم بي ــر والتأثي ــر محمــد منصــور بالتدبي المــا أخت
منحــه  وقــد  اإلســامية،  لإلمــارة  المؤسســين  األعضــاء 
والتقــوی  خاصــة.  قياديــة  ومؤهــات  مواهــب  تعالــی  هللا 
السياســية،  والدرايــة  الجهاديــة  والبصيــرة  واإلخــاص، 
ــه  ــة فــي إجــراء األعمــال مــن ميزات ومراعــات النظــم اإلداري
ــور  ــراء األم ــة وإج ــات الجهادي ــيّر الفعالي ــو يس ــة، وه العملي
علــی ُخطــی قائــده أميــر المؤمنيــن المــا محمد عمــر المجاهد، 
ويعتبــر تحقيــق أهــداف الجهــاد، وتحريــر البلــد مــن االحتــال، 
وإقامــة النظــام الشــرعي فيــه مــن األهــداف األساســيه لجهــاده 

وجهــوده. ويلتــزم بمبــدأ )وأمرهــم شــوری بينهــم(، فيســتمع 
إلــی المشــورات البنّــاءة إلخوانــه بدقّــة، ويوســد األمــور إلــی 
ــق  ــق فيهــم، ويوصــي المســؤولين بالرف ــّم يث ــا، ومــن ث أهله
علــی الشــعب وبمواســاته، ويركــز علــی )أّن إمــارة أفغانســتان 
ــان ويحــب أن  ــع األفغ ــت المشــترك لجمي اإلســامية هــي البي

ــع أنفســهم(. ــری فيهــا الجمي ي

توّجهه الفكري والمذهبي: 
الســنة  أهــل  منصورعقيــدة  محمــد  أختــر  المــاّ  يحمــل 
والجماعــة، ويتبــع فــي األمــور الفقهيــة مذهــب اإلمــام األعظــم 

أبــي حنيفــة رحمــه هللا تعالــی.
كمــا أنــه علــی درايــة بالتيــارات السياســية فــي هــذا العصــر، 
ــن  ــه حي ــة جأش ــاره ورباط ــه ووق ــدى تعقّل ــرء م ــدرك الم وي
يلتقــي بــه. وتعتبــر البســاطة والبعــد عــن التكلـّـف مــن الميزات 

الخاصــة فــي حياتــه.
لــه رغبــة كبيــرة فــي مطالعــة ســيرة الرســول صلــی هللا عليــه 
ــة أحــوال  ــف لمعرف ــه الراشــدين، ويتلّه وســلم وســيرة خلفائ
ــه  ــاء لقاءات ــال أثن ــن القت ــار ميادي ــن وأخب ــاد والمجاهدي الجه

ــن.  بالمجاهدي
إنّــه إلــی جانــب مســؤولياته الجهاديــة الكثيــرة يتابــع اإلعــام 
أيضــا بدقّــة، ويقــّدم مشــورات وتوصيــات خاصــة للكتّــاب 
والثقافــي  اإلعامــي  المجــال  فــي  وللعامليــن  الجهادييــن 

للجهــاد فــي مجــال فعالياتهــم اإلعاميــة. 

انشغاله اليومي وبعض ميزات حياته: 
يبــدأ المــا أختــر محمــد منصــور نهــاره العملــي بتــاوة 
ــة دائمــة بجبهــات الجهــاد  القــرآن الكريــم، ويكــون علــی صل
وبالمســؤولين العســكريين، ويشــرف بنفســه علــی جميــع 
الخطــط العســكرية التــي تُطــرح لمحاربــة العــدّو. يؤكــد علــی 
القــادة والمســؤولين والعســكريين بحســن التعامــل واإلحســان 
إلــی عامــة الشــعب وبالمحافظــة علــی أرواحهــم وممتلكاتهــم. 
إخوانــه  مــع  يتعامــل  محترمــاً  عســكرياً  قائــداً  وبصفتــه 
المجاهديــن وعامــة الشــعب بعطــف واحتــرام، ويُجــّل فــي 
إلــی  ويســتمع  والوجهــاء،  واألســاتذة  العلمــاء  مجالســه 
بأَُســر  كبيــراً  آرائهــم باهتمــام واحتــرام. ويُولــي اهتمامــاً 
الشــهداء وأيتامهــم. ويحتــاط فــي اتخــاذه القــرارات السياســية 

ويستشــير فيهــا أهــل الــرأي وإخوانــه المســؤولين.
ــة مــن  ــن الجهادي ــر التماري ــة بالســاح، ويعتب  يعشــق الرماي
أنســب أنــواع الرياضــة البدنيــة. هــو بنفســه قليل الــكام ولكنه 
كثيراالســتماع إلــی اآلخريــن. يحــب النظافــة فــي الملبــس 
والمظهــر، ويلبــس مابــس أفغانيــة فضفاضــة. ويكــره التبذيــر 

فــي المطعــم والملبــس وبقيــة ضــرورات الحيــاة.
وشــغله الشــاغل الــذي يشــغل بالــه دومــاً هــو تنظيــم وتســيير 
أمــور الجهــاد بــكل جّديــة واهتمــام، وفــي هــذا الشــغل يُمضــي 
نهــاره. نســأل هللا تعالــی أن يحفظــه مــن كل مكــروه، وأن ينفــع 
بــه اإلســام والمســلمين، وأن يســّدد ُخطــاه فــي نصــرة الديــن 

وإقامــة شــرعه المبيــن، آميــن. 
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الشــرق األوســط: متــى توفــي المــا عمــر بالضبــط وأيــن تمــت 
ــم دفنه؟ مراس

ذبيــح هللا مجاهــد: بســم هللا الرحمــن الرحيــم، الحمــدهلل وكفــى 
والصــاة والســام علــى عبــاه الذيــن اصطفــى أمــا بعــد،

ــد  ــر مجاه ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــماحة أمي ــي س توف
ــذي  ــه ال ــر مرض ــام 2013م إث ــان ع ــي 23 نيس ــه هللا ف رحم
أفغانســتان حيــث كان يســكن.  داخــل  دفنــه  أصابــه، وتــم 
وألســباب أمنيــة؛ ال نســتطيع أن نفصــح عــن الموضــع الــذي 

ــه. ــه في ــم دفن ت

الشــرق األوســط: لمــاذا تــم إخفــاء الخبــر عــن مقاتلــي الحركــة 
والقــادة السياســيون لهــذه الفتــرة الطويلة؟ 

ــاً واســعة  ــا نخــوض حرب ذبيــح هللا مجاهــد: أنتــم تعلمــون أنن
ضــد عــدو معتــٍد محتــل، فاإلفصــاح عــن وفــاة أميــر المؤمنيــن 
المجاهديــن،  نفســيات  علــى  كبيــراً  تأثيــراً  لــه  ســيكون 
واحتماليــة ضعــف معنوياتهــم أمــام العــدو، فأخفينــا نبــأ وفاتــه 
بفتــوى مــن مشــايخ العلــم المعتبريــن والعلمــاء. وفــي حــادث 
مماثــل، فــي خيــر القــرون، تــم كتمــان نبــأ وفــاة الخليفــة 
ــي  ــل أب ــن قِب ــه م ــي هللا عن ــق رض ــر الصدي ــي بك ــد أب الراش
عبيــدة الجــراح رضــي هللا عنــه عــن المجاهديــن الذيــن كانــوا 
ــد رضــي هللا  ــن الولي ــد ب ــرة خال يســطرون الماحــم تحــت إم
عنــه فــي اليرمــوك، ولمــا انتهــت المعركــة وســنحت الفرصــة 
ــو  ــد أب ــن، أك ــه للمجاهدي ــه رضــي هللا عن ــر وفات إليصــال خب
عبيــدة رضــي هللا عنــه نبــأ وفــاة الخليفــة أبــي بكــر الصديــق 
رضــي هللا عنــه؛ فالعلــة األساســية فــي إخفــاء نبــأ وفاتــه هناك 
ــي  ــاً ف ــرأوا لزام ــن، ف ــات المجاهدي ــى معنوي ــاظ عل كان الحف
البدايــة إخبــار عــدد قليــل مــن القــادة وعائلــة أميــر المؤمنيــن 
ــم الخبــر،  رحمــه هللا فقــط، فــإن فيهــم كفايــة وال ينبغــي تعمي

ــّر مــن أســرارالمعركة. ــر كِس ــم كتمــان الخب وت

الشرق األوسط: ما حقيقة الخافات بعد وفاة الما عمر؟
ــن  ــر المؤمني ــاة أمي ــد اإلعــان عــن وف ــد: بع ــح هللا مجاه ذبي
ــا  ــد بم ــل والعق ــل الح ــورى أه ــاء ش ــع أعض ــه هللا اجتم رحم
ومشــائخ  القيــادي  الشــورى  مجلــس  مــن  أعضــاء  فيهــم 
وعلمــاء مــن أهــل العلــم المعتبريــن فــي اجتمــاع عاجــل نظــراً 
ــر محمــد  ــاروا المــا أخت ــة فاخت لحساســية الظــروف الجهادي
منصــور حفظــه هللا أميــراً جديــداً لإلمــارة االســامية؛ ألهليتــه 
لهــذا األمــر، وألنــه قــاد اإلمــارة اإلســامية بشــكل عملــي عــدة 
ســنوات فــي ظــروف صعبــة، وهــو يحظــى بثقــة كبيــرة لــدى 
المجاهديــن ولــدى أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد 

رحمــه هللا، فاختيــر كأميــر جديــد، ولمــا نُشــر نبــأ اختيــار 
ــات مــن أمــراء الجبهــات  ــدأت سلســلة البيع ــد ب ــر الجدي األمي
والقــادة الميدانييــن، والعلمــاء ووجهــاء العشــائر والمجاهديــن 
ــت  ــاعة وصل ــي 72 س ــتان، وف ــن أفغانس ــعب م ــة الش وعام
ــد، وهــذا يُظهــر مــدى  رســائل البيعــات مــن كافــة أرجــاء البل
حــرص المجاهديــن علــى وحــدة الكلمــة وتــراّص الصفــوف، 
ويوضــح مــدى ثقتهــم فــي أمرائهــم وعلمائهــم، ويبيــن مــدى 

ــر محمــد منصــور حفظــه هللا. رضاهــم بإمــرة المــا أخت
وأمــا اختــاف شــخص أو شــخصين فهــو ليــس علــى شــخص 
األميــر بــل هــو علــى مشــروع وطريقــة تنصيــب األميــر، وهــو 
أيضــاً ليــس باختــاف كبيــر، بــل مــن الطبيعــي أن يكــون فــي 
ــر،  ــات النظ ــي وجه ــاف ف ــرة اخت ــة الكبي ــذه الجماع ــل ه مث
حيــث اجتمــع فيهــا أصحــاب اآلراء واألمزجــة المختلفــة، فهذه 
ــبة  ــرق المناس ــر الط ــاول عب ــة، ونح ــت بعميق ــات ليس الخاف
لحلهــا، ويعمــل عليهــا وفــد مــن العلمــاء بجّديــة، وال يوجــد أي 
مخــاوف منهــا داخــل صفنــا. ونظــراً للمســؤولية الُملقــاه علــى 
عاتــق اإلمــارة اإلســامية؛ فهــي تســعى إلقنــاع هــؤالء اإلخــوة 
ــارة اإلســامية، وأن ال يدعــو فرصــة  ــن لإلم ــوا مناصري ليبق
لدعايــات األعــداء، وأن ال يصبحــوا أدوات فــي أيــدي اآلخريــن 

مــن حيــث علمــوا أو لــم يعلمــوا.

الشــرق األوســط: هــل الُمــا اختــر منصــور يحظــى بدعــم 
ومبايعــة جميــع القــادة السياســيين فــي شــورى كويتــا؟ 

ذبيــح هللا مجاهــد: أوالً، ال يوجــد ضمــن تشــكيات اإلمــارة 
اإلســامية مــا يُســمى بـ)شــورى كويتــا(، بــل إن لإلمــارة 
اإلســامية تشــكيات ولجــان خاصــة لمختلــف النشــاطات 
الجهاديــة تباشــر فعالياتهــا ونشــاطاتها الجهاديــة مــن داخــل 

أفغانســتان.
ثانيــاً، األكثريــة المطلقــة مــن أعضــاء الشــورى القيــادي 
ــادة  ــن والق ــؤولين الجهاديي ــن والمس ــاء المعتبري ــذا العلم وك
الميدانييــن كلهــم ُمتفقــون ومتحــدون علــى مبايعــة المــا أختــر 
محمــد منصــور حفظــه هللا كأميــر جديــد، كمــا أنهــم دعــوا كافــة 
الشــعب لمبايعــة األميــر الجديــد، وهــذا مــا كان، وكمــا أســلفنا 
فإنــه فــي مــدة لــم تتجــاوز الـــ 72 ســاعة جــاءت رســائل البيعة 
مــن كافــة أنحــاء البلــد مــن الجبهــات الجهاديــة، ومــن القــرى 
واألريــاف، ومــن المــدن والقبائــل وكــذا مــن المهاجريــن 
ــاد المجــاورة،  ــي الب ــد ف ــون خــارج البل ــن يقطن ــان الذي األفغ
وقــد كان مــن اإلخــوة القائميــن علــى صفحــة اإلمارة الرســمية 
تغطيــة خاصــة لهــذه الرســائل الصوتيــة والكتابيــة؛ ولــذا فإنــه 
يمكننــا القــول بــأن أميــر المؤمنيــن الجديــد المــا أختــر محمــد 

صحيفة »الشرق األوسط« مع:حوار
المتحدث باسمـ اإلمارة اإلسالمية
ذبيح اهلل مجاهد
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منصــور حفظــه هللا أميــر متفــق عليــه، ولــم نواجــه أيــة 
مشــكلة فــي اختيــاره وانتخابــه.

ــاً عــن شــخصية  ــم التحــدث قلي الشــرق األوســط: هــل يمكنك
والشــرق  الغــرب  فــي  المســلمون  منصــور،  اختــر  المــا 
ــن  ــه م ــول بأن ــن الق ــل يمك ــدر، وه ــا ن ــه إال م ــون عن ال يعرف

صقــور اإلمــارة اإلســامية؟
ذبيــح هللا مجاهــد: نعــم! إن األميــر الجديــد المــا أختــر محمــد 
المقربيــن ألميــر  مــن األصدقــاء  كان  منصــور حفظــه هللا 
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر رحمــه هللا الذيــن صاحبــوه 
ــغل  ــة ش ــذ البداي ــامية، ومن ــان اإلس ــة طالب ــأة حرك ــذ نش من
فــي  والكبــرى  المهمــة  واإلداريــة  العســكرية  المناصــب 
ــراً  ــوام وزي ــة أع ــي لخمس ــامية، وبق ــارة اإلس ــوف اإلم صف
الجهــاد  وانطــاق  األمريكــي  االحتــال  وبعــد  للطيــران، 
ــة  ــى جانــب عضوي ــل، وإل ضدهــم كان مــن المجاهديــن األوائ
ــار،  ــة قنده ــاً لمحافظ ــؤوالً جهادي ــادي كان مس ــورى القي الش
ثــم أصبــح نائبــاً للنائــب األول لإلمــارة اإلســامية المــا عبــد 
ــى  ــض عل ــاء القب ــم إلق ــا ت ــك هللا أســره، ولم ــرادر ف ــي ب الغن
المــا عبــد الغنــي بــرادر، عيّنــه أميــر المؤمنيــن المــا محمــد 
عمــر مجاهــد رحمــه هللا نائبــاً لــه عــام 2010م، وعلــى مــدى 
األعــوام الخمســة الماضيــة كان يديــر شــؤون اإلمــارة بشــكل 
عملــي، وبحمــد هللا قــد حمــل علــى عاتقــه عــبء نيابــة اإلمــارة 
اإلســامية فــي أحــوال متأزمــة والتــي كانــت فــي الحقيقــة وفي 
ــا  ــارة اإلســامية فأداه ــة اإلم ــل مســؤولية زعام ــدان العم مي
علــى أحســن وجــه، ولــه عاقــات طيبة مــع جميــع المجاهدين، 
وهــو إنســان رحيــم، يتســم برحابــة الصــدر، ذو تقــوى وعلــم 
شــرعي، يعــرف أهميــة التشــاور ويســتمع إلــى آراء العلمــاء 
ويحتــرم ذوي الــرأي ويحتــاط فــي كل أمــر، وإلــى جانــب 
ــية،  ــور السياس ــي األم ــرة ف ــو ذو بصي ــة، فه ــه القتالي براعت
ويحظــى بمكانــة خاصــة فــي أوســاط المجاهديــن، وبقــي 
أميــراً محنـّـكاً خلوقــا علــى المســؤولين الجهادييــن، ومجاهــدوا 
اإلمــارة اإلســامية يثقــون بــه ثقــة كاملــة فهــو من األشــخاص 

ــاًء حســناً. ــي ســبيل هللا ب ــوا ف ــن أبل ــرة الذي ذوو الخب

الشــرق األوســط: هــل مــن موقــف جديــد بخصــوص الحــوار 
مــع الحكومــة ومــا مســتجدات الموضــوع؟

لدينــا موقــف جديــد بخصــوص  ليــس  ذبيــح هللا مجاهــد: 
قبــل  مــن  مســتمراً  أفغانســتان  احتــال  زال  فــا  الحــوار، 
األمريــكان، إن إدارة كابــول عميلــة وال تملــك مــن أمرهــا 

شــيئاً.
المكتــب  إلــى  مفــّوض  المفاوضــات  ملــف  مســؤولية  إن 
ــى  ــد انته ــال ق ــم أن االحت ــت لديه ــإذا رأوا وثب ــي، ف السياس
ــة  ــك أي ــون هنال ــن تك ــٍذ ل ــم شــرع هللا فعندئ وآن األوان لتحكي

ــر. ــذا األم ــي ه ــكلة ف مش

الشــرق األوســط: هــل أنتــم قلقــون مــن توســع داعــش علــى 
حســاب طالبــان؟

ذبيــح هللا مجاهــد: إن تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش( 
للحــوادث  نتيجــة  األوســط  والشــرق  العــراق  فــي  نشــأت 

أنــه ال  المريــرة، وبمــا  السياســية والعســكرية والطائفيــة 
ــي  ــة ف ــوادث األليم ــرة والح ــع المري ــم الوقائ ــل تلك ــد مث تواج
ــا  ــس لدين ــا لتواجــد داعــش ولي ــا ضــرورة هن أفغانســتان، ف

تخــوف منهــا.
ــا  ــة وغيره ــة والمذهبي ــع النزاعــات الطائفي نحــن نســعى لمن
مــن الصراعــات الداخليــة وقــد ُوفقنــا لذلــك والحمــد هلل، 
ونســأله ســبحانه وتعالــى أن يوفــق الشــعب األفغانــي لمواجهة 
المحتليــن األجانــب فــي صــف واحــد ويحفظهــم مــن التشــتت 

ــرذم. والتش

ــان  ــادة طالب ــض ق ــر والء بع ــة تغي ــط: ماحقيق ــرق األوس الش
ــى داعــش؟  ــم إل وتحوله

ــي  ــارة اإلســامية ف ــون أن لإلم ــم تعلم ــد: أنت ــح هللا مجاه ذبي
ــى أفرادهــا  ــوذاً وســيطرة عل نظامهــا اإلداري وتشــكياتها نف
وصاحياتهــم  لفعالياتهــم  وضعــت  وقــد  بهــا،  المرتبطيــن 
بــأداء  مكلفــون  وهــم  خاصــة،  إداريــة  ولوائــح  ضوابــط 

أعمالهــم وفــق هــذه الضوابــط واللوائــح المقــررة.
كان هنالــك عــدداً مــن الذيــن يســيؤون اســتخدام اســم اإلمــارة 
اإلســامية، ويقومــون ببعــض األفعــال التــي تعــارض الضوابط 
الشــرعية ولوائــح اإلمــارة اإلســامية، فنبههــم مســؤولوا 
اإلمــارة أنــه ال ينبغــي للمجاهــد فــي ســبيل هللا أن يتــورط 
فــي مثــل هــذه الجرائــم، ومنعوهــم مــن القيــام بهــا، إال أنهــم 
رغــم ذلــك خالفــوا اللوائــح وارتكبــوا األعمــال المنكرة شــرعاً، 
كاختطــاف األبريــاء ثــم إطــاق ســراحهم مقابــل المــال، وقطــع 
الطرقــات، وإيــذاء عامــة المســلمين وغيرهــا مــن المنكــرات، 
ــم  ــى طــرد هــؤالء وإخراجه ــارة اإلســامية إل فاضطــرت اإلم

مــن صفوفهــا وطلبتهــم إلــى المحكمــة الشــرعية.
وهــؤالء هــم الذيــن اجتمعــوا بإغــراء مــن الجهــات الخارجيــة 
فــي بعــض المناطــق مــن واليــة ننجرهــار، وظلــوا يحاربــون 
اإلمــارة اإلســامية متســترين تحــت ســتار تنظيــم الدولــة 
)داعــش(، وبحمــد هللا ســرعان مــا طّهــرت اإلمــارة اإلســامية 
بفضــل هللا ثــم بفضــل قوتهــا العســكرية وبمســاعدة مــن أهالــي 
ــم المناطــق مــن تواجدهــم، والتوجــد اآلن  ــر تلك ــة أكث المنطق

تحديــات كبيــرة أمــام اإلمــارة اإلســامية هنــاك.

ــس  ــب الرئي ــتم نائ ــيد دوس ــد عبدالرش ــط: تعه ــرق األوس الش
االفغانــي، زعيــم الحــرب، ورجــل الشــمال بالتصــدي للطالبــان 
فــي واليتــي فاريــاب وقنــدز، فهــل كان لذلــك تاثيــر علــى 

ــة؟ ــادة الحرك ــات ق معنوي
ــاه ســابقاً،  ــا دوســتم وصارْعن ــد قارْعن ــد: لق ــح هللا مجاه  ذبي
البلــد، وبمجــيء  مــن  مــراراً  الهــروب  إلــى  واضطررنــاه 
ــرات  ــوة الطائ ــم بق ــى ســدة الحك ــكان وصــل دوســتم إل األمري

ــر. ــر آخ ــذا أم ــة وه األمريكي
ــق العســكرية أو عــدم تواجــده،  فتواجــد دوســتم ضمــن الفيال
ــن  ــع م ــن يرف ــة ل ــي األلوي ــوره ف ــر، فحض ــه أي تأثي ــس ل لي
معنويــات مليشــاته، كمــا لــن تنهــار بــه معنويــات المجاهديــن، 
فــإن مقاومتنــا هــي المقاومــة التــي هزمــت األمريــكان بعدتهــم 
وعتادهــم، فلــن يســتطيع دوســتم الوقــوف أمامنــا بــل ســينهزم 

إن شــاء هللا.
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ــرات  ــرب أن المخاب ــي الغ ــراً ف ــمع كثي ــط: نس ــرق األوس الش
الباكســتانية هــي مــن كانــت تديــر معركــة طالبــان، وأن الُمــا 

ــة، فماهــي الحقيقــة؟  ــم يكــن إال شــخصية رمزي عمــر ل
ذبيــح هللا مجاهــد: هــذه الدعايــة ال تثــار ضدنــا فقــط، بــل 
تُثــار ضــد كل حــركات التحريــر وخاصــة اإلســامي منهــا. إن 
هــؤالء المفتريــن ال إيمــان لهــم بنصــر هللا وتأييــده، بــل ال 
ــي ســبيله؛  ــات ف ــذل التضحي ــاد وبب ــاهلل وبالجه ــم ب ــدة له عقي
ولــذا تجدهــم متحيــرون تائهــون فــي فهــم حقيقــة تمكــن 
المجاهديــن الضعفــاء القليليــن مــن اإلنتصــار علــى األمريــكان 
ــا  ــاط مقاومتن ــو؟ ولتســلية أنفســهم يّدعــون ارتب ــف النيت وحل
بمخابــرات باكســتان حينــاً، وحينــاً آخــر يّدعــون ارتباطهــا 
ــب  ــف واألكاذي ــك مــن األراجي ــر ذل ــكا ومخابراتهــا وغي بأمري

واالتهامــات.
إننــا نطمئــن إخواننــا المســلمين بأنــه ليــس ألحــد فــي جهادنــا 
منّــة علينــا غيــر هللا، وال يمكــن للمســاعدات الخارجيــة أو 
المقاومــة  هــذه  مثــل  تُديــر  أن  الخفيــة  المخابــرات  أيــدي 
ــداً  ــع أح ــة تنف ــاعدات األجنبي ــت المس ــو كان ــه ل ــرى؛ ألن الكب
لنفعــت حكومــة كابــول العميلــة التــي تحظــى بدعــم ومســاعدة 

ــا. ــة بمخابراته ــن 48 دول ــر م أكث
لكــن هزيمــة أمريــكا وحلــف النيتــو أمــام المجاهديــن إنمــا هــو 
بركــة مــن بــركات ديــن هللا ســبحانه وتعالــى وآيــة بيّنــة علــى 
انتصــار الجهــاد والمجاهديــن، والذيــن ال تــدرك أفهامهــم هــذه 
ــذه هــي  ــات، وه ــذه االتهام ــل ه ــا بمث ــم يرمونن ــي فإنه المعان

درجــة عقولهــم وإدراكهــم.

الشــرق األوســط: هــل طالبــان باتــت تفتقــر إلــى قيــادة قويــة 
توّحــد صفوفهــا؟ ومــا أثــر ذلــك علــى مســتقبل الحركــة؟

هــو صــف  الجهــادي  الصــف  أن  بمــا  مجاهــد:  ذبيــح هللا 
التضحيــات والبــذل والعطــاء، فإنــه مــن المتوقــع فــي كل حيــن 
وفــي أيــة لحظــة أن يُقتــل القائــد أو يمــوت أو يُعتقــل؛ لــذا فــإن 
ــادي  ــف الجه ــادة الص ــة لقي ــر الازم ــذون التدابي ــادة يتخ الق
فــي مثــل هــذه الظــروف. وباإلضافــة إلــى ميــزات أخــرى 
ــب  ــه مدرســة لتدري ــإن مــن خصائــص الصــف الجهــادي أن ف
وإعــداد القــادة، فمــا إن يُقتــل أحــد القــادة أو يُعتقــل أو يمــوت 
ــم  ــار؛ ألنه ــون وال يحســون باالنهي ــن ال يضعف ــإن المجاهدي ف
ــارك يترســخ  ــدرب المب ــذا ال ــى ه ــم عل ــون أقدامه ــن يضع حي
فــي قلوبهــم أن ديــن هللا واســتمرار الجهــاد ليــس منوطــاً 
ــادئ،  ــكار والمب ــط باألف ــو مرتب ــل ه ــراد، ب باألشــخاص واألف
يتبــدل  وأن  البــد  فإنــه  طبيعيــة  أو  عســكرية  وألســباب 
األشــخاص ويتغيــر األفــراد، أمــا األفــكار والمبــادئ التــي 

ــا. ــة دائم ــى ثابت ــه فتبق ــاد وركيزت ــاس الجه ــر أُس تعتب
ولهــذا الســبب فــإن المجاهديــن ال يشــعرون بــأي ضعــف بوفاة 
أميــر المؤمنيــن رحمــه هللا، بــل يواصلــون جهادهــم بقــوة 
ــي  ــيرة الت ــاءاً للمس ــم وف ــن وحلفائه ــد المحتلي ــان ض واطمئن

ــم.  ــا أميره بدأه
كمــا أن الزعيــم الجديــد لإلمــارة اإلســامية المــا أختــر محمــد 
منصــور شــخصية ذو حنكــة، وقــد بقــي قائــداً ناجحــاً حيــث قــاد 
ــي، وكان  ــة بشــكل عمل ــي ظــروف صعب ــن ف صــف المجاهدي
محــل ثقــة واعتمــاد عنــد أميــر المؤمنيــن، واآلن عيـّـن نائبيــن 

لــه قويييــن، وجيهيــن، عالميــن بالديــن، مــع تأييــده بالشــورى 
ــارة،  ــرة ورؤوس اإلم ــل الخب ــن أه ــون م ــذي يتك ــادي ال القي
فنرجــو أن تحفــظ وحــدة اإلمــارة اإلســامية أكثــر مــن أي 

ــا بقــوة إن شــاء هللا. وقــت كان، وســيُثبت تواجدن

الشــرق األوســط: مــا حقيقــة مــا يتــردد فــي أن طالبــان تواجــه 
اآلن ضعفــاً فــي التمويــل؟ 

الــذل  زمــن  تركنــا  أننــا  نعتقــد  إننــا  مجاهــد:  هللا  ذبيــح 
اإلمــارة  تســير  هللا  بحمــد  واآلن  وراءنــا،  واالســتضعاف 
ــد  ــع بالتأيي ــوة، ونتمت ــة الق ــى حال ــا إل ــامية ومجاهديه اإلس
ــدم ونحــرز االنتصــارات  ــوم نتق الشــعبي الواســع، وفــي كل ي
ــا  ــال نأخــذ غنائــم مــن أعدائن ــو األخــرى، وفــي ســاحة القت تل
ــزة  ــة واألجه ــة والخفيف ــلحة الثقيل ــن األس ــرة م ــات كبي بكمي
الحربيــة األخــرى، فــا صحــة لهــذا القــول بــأن اإلمــارة 

اإلســامية تواجــه ضعفــاً فــي التمويــل. 

ــي  ــور؟ وماه ــر منص ــا اخت ــو الُم ــن ه ــط: م ــرق األوس الش
مســيرته القتاليــة فــي صفــوف طالبــان؟

ذبيــح هللا مجاهــد: المــا أختــر محمــد منصــور هــو مــن 
ــان اإلســامية، وقــد شــارك  الرجــال األوائــل فــي حركــة طالب
فــي الجهــاد ضــد الــروس والشــيوعيين، وقــد أُصيــب –كســلفه 
المــا عمــر رحمــه هللا- بإصابــات بالغــة فــي المواجهــات 
حكــم  إبــان  وتولــى  الســوفيتية.  القــوات  مــع  المباشــرة 
ــب  ــا منص ــة، منه ــة مختلف ــب مهم ــامية مناص ــارة اإلس اإلم
مســؤوالً  كان  األمريكــي  االحتــال  وبعــد  الطيــران،  وزارة 
ــال  ــد اعتق ــة، وبع ــي ظــروف صعب ــار ف ــة كنده ــاً لوالي جهادي
الموقــر المــا عبــد الغنــي بــرادر تولـّـى منصــب نيابــة اإلمــارة 
اإلســامية المهــم والخطيــر، ويحترمــه مجاهــدوا اإلمــارة 
ــوة  ــه مــن ق ــا رأوا في ــون والعلمــاء لم والمســؤولون الجهادي
ــة  ــه صاحي ــد في ــم، وتوج ــة له ــف والمحب ــخصية والعط الش
إدارة الصــف الجهــادي وجــدارة توجيــه المجاهديــن، ويعتنــي 
بمشــورة أهــل العلــم والخبــرة، ويتملــك بصيــرة سياســية، 
وجميــع هــذه الصفــات أدت إلــى أن تختــاره اإلمــارة اإلســامية 
ــد. ــى مســتوى البل ــول عل ــه القب ــا، وكان ل ــداً له ــاً جدي زعيم

ــر  ــى األرض تغي ــي عل الشــرق األوســط: هــل الوضــع الميدان
ــح الحكومــة؟ ــر منصــور لصال بعــد تعييــن المــا اخت

ذبيــح هللا مجاهــد: بالنظــر إلــى تجــارب أميــر المؤمنيــن المــا 
أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا، وبالنظــر إلــى تأييــد نائبيــه 
ــع  ــأن الوض ــون ب ــا واثق ــه، فإنن ــادي ل ــورى القي ــد الش وتأيي
ــح اإلمــارة اإلســامية؛  ــى األرض ســيتغير لصال ــي عل الميدان
ــرى  ــة كب ــداث اآلن بصاحي ــه األح ــن يواج ــر المؤمني ألن أمي
وبمســؤولية عظمــى، فهــو يديــر الشــؤون بشــجاعة ورويّــة، 
الميدانــي  الوضــع  علــى  إيجابيــاً  تأثــراً  لــه  ممــا ســيكون 
المــا أختــر محمــد منصــور برباطــة  الجهــادي. ويُعــرف 
جأشــه، واســتقامته، وثباتــه، وتوكلــه علــى هللا، ولــذا يمكننــا 
ــراً إن شــاء  ــا ســنرى تقدمــاً ملحوظــاً ونجاحــاً كبي القــول بأنن

ــز. ــى هللا بعزي ــك عل ــا ذل هللا، وم
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لعلكــم 
ســمعتم 
قصــص 

أســاليب التعذيــب و 
التنكيــل التــي يعــذب بهــا 

الكفــار الحاقــدون وعماؤهــم 
ــجونهم  ــي س ــلمين ف ــرى المس أس

ــاليب  ــذه األس ــت ه ــد بلغ ــية، لق الوحش
نهايتهــا فــي التوحــش والبشــاعة والهمجيــة، 

إن أعداءنــا لــم ينقــادوا لديــن ســماوي، ولــم يراعــوا 
ــوا أســرى المســلمين حقــول  قانونهــم الوضعــي، بــل جعل

تجــارب لهــم، وفعلــوا بهــم مــن األفاعيــل مــا ســيكون وصمــة 
عــار علــى جبينهــم، وارتكبــوا مــن الجرائــم مــا تشــيب لهولهــا 

الولــدان.

إن المؤمــن المجاهــد فــي ســبيل هللا أضعــف مــا يكــون وهــو 
ــره  ــن أم ــك األســير م ــث ال يمل ــدود، حي ــدو الل ــدي الع ــي أي ف
ــف شــاء،  ــى شــاء وكي ــدو المتغطــرس مت ــه الع شــيئا، ويعذب
وال يجــد األســير المســلم أيــة وســيلة لمواجهــة هــذه التعذيبات 

ســوى الصبــر.
ــون  ــرى أســرى المســلمين )فــرج هللا عنهــم( يتحمل ــك ت ولذل
كل هــذه المشــقات واآلالم بصبــر ومصابــرة، إيمانــا منهــم 
بوعــد ربهــم الــذي وعــده عبــاده بتحمــل اإليــذاء فــي ســبيله 
)ألکفــرن عنهــم ســيآتهم وألدخلنهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا 

ــاً مــن عنــد هللا وهللا عنــده حســن الثــواب(. األنهــار ثواب
ــلمين  ــرى المس ــن أس ــم ع ــع الظل ــدوان ورف ــذا الع ــردع ه ول
أوجــب هللا علــى المؤمنيــن القتــال دفاعــا عــن المســتضعفين 
وأمرهــم بفــكاك إخوانهــم المســجونين. فامتثــاال ألمــر هللا 
ــه  ــى هللا علي ــوال الرســول صل ــا بأق ــى، وعم ســبحانه وتعال
وســلم، واقتــداء بســلف األمــة تعــد الجماعــات المجاهــدة فــي 
ــر  ــجون وتحري ــام الس ــا القتح ــم خططه ــاء العال ــف أنح مختل

ــن. ــم المجاهدي إخوانه

ولــم 
تنــس 

ة  ر مــا إل ا
أســرى  اإلســامية 

بــل إنهــا تســعى  المســلمين 
إلطــاق  وســعها  فــي  مــا  بــكل 

ســراحهم، وقــد شــكلت لذلــك لجنــة تُعنــى 
ســراحهم  إلطــاق  وتســعى  األســرى،  بشــؤون 

ــام  ــدو، واقتح ــرى الع ــم بأس ــال، ومبادلته ــم بالم كمفاداته
الحديــد والنــار.  بقــوة  الســجون وإخــراج األســرى منهــا 
واليخفــى أن الطريقــة األخيــرة أقــل تكلفــة وأكثــر فائــدة وقــد 
ــررت آالف  ــرات وح ــدة م ــامية ع ــارة اإلس ــتخدمتها اإلم اس
األســرى: ثــاث مــرات بســجن قندهــار، مرتيــن بســجن واليــة 
فــراه، مــرة واحــدة بســجن واليــة زابــل، مــرة واحــدة بســجن 
واليــة ســربل، وهــذه المــرة بفضــل مــن هللا ومنــه تمكــن 
مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية مــن اقتحــام الســجن المركــزي 
لواليــة غزنــي وتحريــر مئــات األســرى منــه فــي عمليــة 

. عيــة نو
وفيمــا يلــي نقــدم لكــم نبــذة عــن هــذه الغــزوة المباركــة 
ــة  ــجن والي ــام س ــي اقتح ــرى ف ــا ج ــة م ــن حقيق ــم ع ونخبرك

تفاصيل عملية

صمود
ل ال

مراس

اقتحام
سجن والية غزني
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غزنــي.
ــارة  ــمي لإلم ــق الرس ــد الناط ــح هللا المجاه ــيخ ذبي ــول الش يق
مــن  معظمهــم  أســير   450 تحريــر  تــم  لقــد  اإلســامية: 
ــل العشــرات  ــم قت ــا ت ــون، كم ــادة ميداني ــن، بينهــم ق المجاهدي

مــن أفــراد الجيــش وعناصــر الشــرطة.

خطة العملية:
فــي منتصــف الليــل وصــل المئــات مــن المجاهديــن المدججيــن 
باألســلحة الثقيلــة والخفيفــة مــن جميــع المديريــات إلــى بوابــة 
الســجن المركــزي، وكان مهمــة هــؤالء المجاهديــن اختــراق 
األطــواق األمنيــة المحيطــة بالســجن ثــم تحطيــم بوابــة الســجن 
ــر  ــجن وتحري ــى الس ــيطرة عل ــم الس ــهادية ث ــات استش بعملي

األســرى.
ــــ وقــد ُخصصــت مجموعــة مــن المجاهديــن إلخــراج األســرى 
بســامة مــن المعتقــات ونقلهــم بأمــان وإيصالهــم إلــى أمكنــة 

منة. آ
يطمئــن  أن  إلــى  النــار  تحــت  الســجن  ثكنــة  تبقــى  أن  ــــ 
ــى  ــم إل ــن ووصوله ــع المعتقلي ــروج جمي ــن خ ــدون م المجاه

اآلمنــة. المناطــق 
ــــ وألجــل أن تصــاب مراكــز قيــادة العــدو بحالــة ارتبــاك وهلع، 
وينقطــع اتصالهــم بأفرادهــم، ســيتم مهاجمــة مركــز الواليــة، 
ــة  ــرات المهم ــة، وأوكار المخاب ــوات األمني ــادة الق ــى قي ومبن

وجميــع القواعــد العســكرية.
ــــ کمــا نصــب المجاهــدون كمائــن علــى الطــرق المؤديــة إلــى 
الســجن وقامــوا بســدها، حيــث كان هنــاك إحتمــال قــوي جــداً 

بــأن قــوات اإلســناد ســوف تتســلل مــن خالهــا.

بدء اإلقتحام:
التكبيــر  بنــداءات  المجاهــدون  بــدأ  الليــل  منتصــف  وفــي 
عملياتهــم علــى الســجن، فاخترقــوا األطــواق األمنيــة ونســفوا 
بوابــة الســجن، وبــدأت العمليــات الهجوميــة علــى الثكنــة 
المجــاورة للســجن التــي كانــت مهمتهــا حراســة الســجن، 
و شــنت هجمــات متزامنــة علــى مركــز الواليــة، ومركــز 
ــة، والمراكــز اإلســتخباراتية، والقواعــد  ــادة القــوات األمني قي
العســكرية األخــرى، كمــا أن اإلخــوة كانــوا قاعديــن بالمرصــاد 
فــي الطــرق المؤديــة إلــى الســجن، فلمــا أراد العــدو مســاندة 
ــه  ــاحة باغت ــى الس ــل إل ــة ودخ ــاحة المعرك ــي س ــاكره ف عس

ــن نفســه. ــاع ع ــه فانشــغل بالدف ــة من ــي غفل ــدون ف المجاه

خسائر العدو:
وفــق المعلومــات إلــى اآلن قتــل أكثــر مــن أربعيــن مــن أفــراد 
الجيــش والشــرطة، و أصيــب العشــرات منهــم وتحطمــت 

ــع. ــر والهل ــن الذع ــة م ــدو بحال ــب الع ــم، وأصي مركباته

األسـرى الُمحَرريــن من السجن:
وفــق معلوماتنــا کان فــي الســجن 450 ســجيناً معظمهــم مــن 
وأعوانهــم،  وأقاربهــم،  الميدانييــن،  وقادتهــم  المجاهديــن 
ــدو  ــرى، إن الع ــباب أخ ــوا ألس ــم اعتقل ــل منه ــدد الضئي والع

فــي جميــع الســجون يفــرق بيــن األســرى المجاهديــن وبيــن 
ــي،  ــة غزن ــجن والي ــال س ــذا كان ح ــن، وهك ــرى اآلخري األس
ســاحات  إلــى  األســرى  جميــع  وصــل  العمليــات  ونتيجــة 
المجاهديــن بســامة وأمــان، ثــم التقــوا بعوائلهــم وأقاربهــم.

خسائر المجاهدين:
ــن  ــت خســائر المجاهدي ــد كان ــع لق ــا نتوق ــا كن ــى خــاف م عل
ــرة، أال وهــي استشــهاد  ــات الكبي ــي هــذه العملي ــة جــداً ف قليل
أربعــة مــن اإلستشــهاديين الذيــن قامــوا بعمليــات استشــهادية 
ــة المحيطــة بــه، وأمــا  ــة الســجن واألطــواق األمني ــى بواب عل
المجاهــدون اآلخــرون فلــم يصابــوا بــأي أذى بــل وصلــوا إلــى 

مراكزهــم ســالمين غانميــن وهلل الحمــد.

أثر العمليات على معنويات العدو:
ــب  ــي أصي ــة غزن ــي والي ــة ف ــات المبارك ــذه العملي ــبب ه بس
العــدو بحالــة ارتبــاك وذهــول، وانهــارت معنويــات أفــراد 
وحيــرة،  ورطــة  فــي  وهــم  الشــرطة،  وعناصــر  الجيــش 
وأصابتهــم الصدمــة والقلــق، ونفســياتهم مدمــرة، وإلــى حــد 
ــن  ــب المجاهدي ــا تعق ــات، وأم ــواب المعتق ــوا أب ــم يغلق اآلن ل
للعــدو  بالنســبة  مســتحيل  بــل  عســير  فأمــر  ومطاردتهــم 
المذعــور المرتبــك. وممــا يــدل علــى ارتبــاك العــدو وانهيــار 
معنوياتــه أنــه فــي نفــس الليلــة تــم فتــح قاعــدة عســكرية للعدو 
فــي مديريــة ده يــك بواليــة غزنــي، وقــد هــرب جميــع العســاكر 
مــن القاعــدة المذكــورة تاركيــن وراءهــم عتادهــم وأســلحتهم، 
فســقطت القاعــدة بأيــدي المجاهديــن مليئــة باألســلحة والعتــاد 

ــة. ــال وهلل الحمــد والمن ــر قت مــن غي

ضحوا بأرواحهم إلطاق سراح إخوانهم المسجونين:
أطــواق  واخترقــوا  بحياتهــم  األبطــال  هــؤالء  لقــد ضحــى 
العــدو األمنيــة بدمائهــم وأشــائهم لعــل إخوانهــم المســجونين 
ــات  ــن والمعتق ــات الزنازي ــن ظلم ــون م ــن يخرج المضطهدي
ــار  ــل نه ــذي يقاســونه لي ــب ال ــل والتعذي ــن التنكي وينجــون م

ــن. ــذا الدي ــدي أعــداء ه بأي
مــن  عشــرة  المباركــة  العمليــات  هــذه  فــي  شــارك  لقــد 
اإلستشــهاديين األبطــال قتــل أربعــة منهــم أثنــاء المعركــة 

وهــم:
محمــد كل، المعــروف بأبــي بكــر، مــن ســاكني واليــة باكتيــكا 
مديريــة خوشــامند، لقــد كان رحمــه هللا أول البادئيــن للهجــوم 
حيــث قــام بتفجيــر شــاحنته المليئــة بالمتفجــرات بالقــرب مــن 
بوابــة الســجن، واألخ اإلستشــهادي المولــوي عصمــت هللا 
أبــو هريــرة، واألخ اإلستشــهادي ملنــك دوســت محمــد، مــن 
واليــة باكتيــكا مديريــة ســرحوضي، واألخ اإلستشــهادي أنــس 
كرامــت هللا، مــن واليــة ننجرهــار مديريــة خوجيانــي، تقبلهــم 
ــكنهم  ــعة وأس ــة واس ــم رحم ــهداء ورحمه ــداد الش ــي ع هللا ف

فســيح جناتــه.
ــوف  ــي صف ــوا ف ــذاذ وانغمس ــال األف ــؤالء األبط ــدم ه ــم أق نع
العــدو، استشــهد أربعــة منهــم أثنــاء المعركــة، ورجــع الباقــون 
ســالمين وهلل الحمــد، وبــارك هللا فــي عملهــم هــذا ونجــى 450 
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أســيراً مــن ســجن العــدو، فطوبــى لهــم وأفلحــت الوجــوه إن 
شــاء هللا.

ماذا قالت الصحف الغربية عن هذه الغزة المباركة؟
ــول  ــاالت ح ــة مق ــف الغربي ــن الصح ــد م ــرت العدي ــد نش لق

هجــوم المجاهديــن األخيــر 
ســجن  علــى 

ــي  ــة غزن والي
يــر  تحر و
ت  مئــا

األســرى:

شــنطن  ا و
: ســت بو

صحيفــة  شــنطن كتبــت  ا و
فــي بوســت األمريكيــة: لقــد  طالبــان  عملــت 

اقتحامهــم علــى ســجن غزنــي كقــوات الكومانــدوز المســلحة. 
ــد  ــوم بع ــر هج ــوم أكب ــذا الهج ــر ه ــة: يعتب ــف الصحيف وتضي
اإلعــان عــن وفــاة زعيــم طالبــان الســابق المــا محمــد عمــر. 
ــه يوجــد  ــان: )بأن ــي طالب ــول أحــد متحدث ــة ق ــت الصحيف ونقل
ضمــن المحرريــن قــادة ميدانييــن كبــار لطالبــان(. وتقــول 
ــي  ــة غزن ــجن والي ــى س ــوم عل ــت: )إن الهج ــنطن بوس واش
وهــروب مئــات الســجناء منــه يأتــي فــي حيــن يواجــه الكثيــر 
مــن مناطــق أفغانســتان مشــاكل أمنيــة(. واختتمــت واشــنطن 
ــات  ــه هجم ــذي أوضحت ــة: )وال ــذه الكلم ــا به ــت مقالته بوس
ــوا يشــنون  ــان الزال ــر هــو أن طالب ــى الســجن أكث ــان عل طالب

منســجمة(. متضامنــة  بطريقــة  الكبــرى  عملياتهــم 

نيويورك تايمز:
ــرة  ــي الم ــذه ه ــز: )ليســت ه ــارك تايم ــة نيوي ــت صحيف وكتب
األولــى القتحــام طالبــان للســجون وتحريرهــم لمئــات مــن 
األســرى، ففــي عــام 2008 الميــادي هاجمــت طالبــان ســجن 
ــوا ســراح  ــوا 15 مــن حراســه وأطلق قندهــار المركــزي وقتل

1200 ســجين(.

وول ستريت جورنال:
وكتبــت صحيفــة وول ســتريت جورنــال مقــاالً حــول كســر 
ســجن واليــة غزنــي وجــاء فيــه: إن هــذا الهجــوم يعتبــر 
لقــوات األمــن األفغانيــة.  صفعــة قويــة وضربــة قاصمــة 
ــذا  ــد ه ــذي يطــرح نفســه بع ــة: الســؤال ال ــف الصحيف وتضي
الهجــوم هــو هــل تســتطيع قــوات األمــن األفغانيــة أن تحفــظ 

أمــن الســجون دون مســاعدة القــوات الدوليــة؟

اعترافات المسؤولين الحكوميين الكبار حول الهجوم:
أصــدرت الــوزارة الداخليــة بيانــاً حــول الهجــوم علــى ســجن 
واليــة غزنــي وهــروب الســجناء منــه وممــا جــاء فيــه: )لقــد 

كان مــن بيــن أســرى طالبــان الهاربيــن مــن الســجن 148 
ــرون(. ســجناء خطي

ــن  ــاة المجرمي ــن حــرروا الجن ــار حــول أن المجاهدي وعمــا يُث
فــي عملياتهــم هــذه، يقــول محمــود كيانــي الغزنــوي العضــو 
ــذه الشــبهة:  ــي داحضــا ه ــان األفغان ــي البرلم الســابق ف
لــم تحــرر  التــي شــنتها طالبــان  )إن الهجمــات 
ــان كانــوا  فيهــا جميــع األســرى، فأســرى طالب
فــي معتقــل مســتقل، وطالبــان حــرروا 
الذيــن  واألســرى  فقــط،  أســراهم 
ــب  ــم كتهري ــن بالجرائ ــوا متهمي كان
والســرقة  المخــدرات 
ذلــك  وغيــر  والقتــل 
الجرائــم  مــن 
يحررهــم  لــم 

لبــان(. الطا
ادعــى  وقــد 
ن  لو و لمســؤ ا
بــأن  الحكوميــون 
عــدد قتلــى القــوات 
ال  قليــل  األفغانيــة 

وفــي يتجــاوز  أشــخاص،  عشــرة 
هــذا الصــدد يقــول محمــود كيانــي: )وبالنســبة للخســائر 
ــى  ــون قتل ــن أن يك ــف يمك ــول: كي ــة أق ــا الحكوم ــي تدعيه الت
الجيــش أربعــة أو خمســة أشــخاص والحــال أن الهاربيــن مــن 
ــى الجيــش  ــة أن قتل ــل الحقيق ــات مــن األســرى، ب الســجن مئ
بالعشــرات، وطالبــان اآلن ينظمــون احتفــاالت فرحــة بتحريــر 

وكيــان(. نــاوه  مديريتــي  فــي  أســراهم 
وأمــا ادعــاء الحكومــة أننــا اعتقلنــا بعــض األســرى مــرة 
أخــرى، يــرد محمــود كيانــي هــذا اإلدعــاء قائــاً: )لحــد اآلن 
نحــن منشــغلون بأنفســنا ونجــري تحقيقــات حــول خســائر 
ــرى؟(.  ــرة أخ ــرى لم ــؤالء األس ــى ه ــض عل ــن قب ــا فم قواتن
أمــان هللا  الشــورى لواليــة غزنــي  وقــال عضــو مجلــس 
كامرانــي فــي صــوت متبــاك إلذاعــة بــي بــي ســي: )لقــد 
ــال  ــوا يقومــون باغتي ــن كان ــع هــؤالء الذي ــان جمي حــرر طالب
المســؤولين الحكومييــن فــي مدينــة غزنــي، وقــد قبــض 

عليهــم وبحوزتهــم الكواتــم(.

فرحة المؤمنين والمجاهدين:
لقــد فــرح المســلمون بهــذه الغــزوة المباركــة أيمــا فــرح، 
وطــار الخبــر بســرعة البــرق بيــن المجاهديــن فــا تســأل 
ــم  ــى إخوانه ــأن نج ــكرهم هلل ب ــرورهم وش ــم وس ــن فرحه ع
المجاهديــن مــن ســجون األعــداء، وإننــا إذ نبــدي فرحتنــا 
ونهنــئ األمــة اإلســامية بنجــاة طائفــة مــن المســتضعفين مــن 
ــم  ــي العال ــوا المســلمين ف ــدو، ندع ــن ســجن الع ــن م المؤمني
إلــى نصــرة إخوانهــم المســتضعفين عامــة، وإلــى نصــرة 
أســرى المســلمين خاصــة بالنفــس والمــال والكلمــة والدعــاء. 
نســأل هللا أن يفــك أســرانا ويردهــم لنــا ســالمين إنــه ولــي ذلــك 

ــه. ــادر علي والق
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ــة الصمــود تحــاور  مجل
مراســل موقــع اإلمــارة
حول الفتوحــات األخیرة
)هلمنــد( والیــة  فــي 

هد
جا

 م
يب

حب
ه: 

ور
حا

ــة  ــراء مجل ــوّد أن تقدمــوا نفســكم لق ــة ن ــي البداي الصمــود: ف
ــود.  الصم

زبيــر مســافر: اســمي زبيــر مســافر، وأعمــل معاونــاً لموقــع 
)اإلمــارة( التابــع للّجنــة اإلعاميــة فــي اإلمــارة اإلســامية. 

الصمــود: لقــد قمتــم مؤّخــراً برحلــة صحفيــة إلــی واليــة 
)هلمنــد(، فمــا هــي المناطــق التــي زرتموهــا فــي تلــك الرحلــة؟ 
ــر  ــری( بأم ــي )أســد ب ــا وصاحب ــت أن ــد قم ــافر: لق ــر مس زبي
رئيــس اللجنــة اإلعاميــة برحلــة صحفيــة إلــی جميــع المناطق 
فــي واليــة )هلمنــد( وهــي مناطــق:  الواســعة  المفتوحــة 
ــه(  ــوزاد( و)موســی قلع )ديشــو( و)مارجــة( و)باباجــی( و)ن
ــنگين(  ــيك( و)س ــي( و)گرش ــداور( و)بغن ــي( و)زمين و)كجك
ــن عــن  و)نهرســراج(، وشــاهدنا أوضــاع الجهــاد والمجاهدي
كثــب، وكانــت لنــا لقــاءات مــع المســؤولين ومــع عامــة ســكان 
ــة  ــال المعايش ــن خ ــع م ــی الواق ــا عل ــق، واطّلعن ــك المناط تل

ــاس.  ــاط بالن واالخت

فــي واليــة )هلمنــد(  الصمــود: فتــح المجاهــدون مؤّخــراً 
مناطــق واســعة وأحــرزوا انتصــارات كبيــرة فــي تلــك الواليــة، 

ــات واالنتصــارات؟  ــك الفتوح ــل تل ــي تفاصي ــا ه فم
زبيــر مســافر: إّن المديريــات الشــمالية لواليــة )هلمنــد( هــي 
مديريــات واســعة ولهــا أهميــة كبــری مــن حيــث الموقــع 
الجغرافــي والوضــع االســتراتيجي، وقــد حاولــت حكومــة 
كابــل أن تُثبــت تواجدهــا فــي شــمال )هلمنــد( نظــراً ألهميتــه 
كانــوا يــرون أن ســيطرتهم  الكبيــرة. والمجاهــدون أيضــاً 
علــی المديريــات الشــمالية ستســّهل لهــم الســيطرة علــی بقيــة 

مديريــات هــذه الواليــة. ولذلــك عــزم المجاهــدون علــی تطهيــر 
ــة بشــكل كامــل.  ــات مــن تواجــد الحكوم ــك المديري تل

كان المجاهــدون قــد أحكمــوا ســيطرتهم مســبقاً علــی مديريتــي 
)باغــران( و)بغنــي( ومناطــق )زمينــداور( الواســعة، فبــدؤوا 
عملياتهــم العســكرية االقتحاميــة الواســعة لفتــح مديريتــي 

)نــوزاد( و)موســی قلعــه(. 
ــی مراكــز العــدّو  ــة ركــز المجاهــدون هجماتهــم عل فــي البداي
معــارك  وبعــد  )نــوزاد(.  مديريــة  مركــز  حــول  الواقعــة 
ــدّو  ــی مراكــز الع ــام اســتولوا عل ــدة أي وهجمــات اســتمّرت لع
ــز(  ــان كاري ــد خ ــي محم ــي مناطــق )ول ــة ف العســكرية الواقع
وقاعــدة )فضــل مهــدي( والنقــاط العســكرية الســبعة علــی تــّل 
)ســكيان( ومراكــز الشــرطة فــي )ســركانو( و)شــغزو( وبعض 
ــة.  ــز المديري ــي مرك ــدّو ف المناطــق األخــری، وحاصــروا الع
وبعــد اســتراحة يوميــن بــدأ المجاهــدون هجماتهــم علــی مركز 
المديريــة واســتمّرت ليوميــن اســتولوا خالهمــا علــی مواقــع 
ــز  ــی المرك ــتولوا عل ــك اس ــال(، وكذل ــّل )خوجم ــي ت ــدّو ف الع
الــذي كانــت تســتقّر فيــه الوحــدة األمريكيــة ســابقاً والمعــروف 
ــذه  ــي ه ــدّو ف ــد الع ــة، وتكبّ ــز المديري ــز P.R.T ومرك بمرك
العمليــات خســائر كبيــرة حيــث خلـّـف فــي مركــز المديريــة 38 
جثــة لقتــاه، أرســلتها طالبــان ألهاليهــم ألســباب إنســانية عــن 

طريــق الهــال األحمــر. 
ــة  ــذه المديري ــر ه ــوري( مدي ــوي )ن ــات المول وحســب معلوم
مــن قبــل اإلمــارة اإلســامية فــإّن المجاهديــن غنمــوا فــي هــذه 
ــة و50  ــة والخفيف ــلحة الثقيل ــن األس ــة م ــة 100 قطع المعرك
آليــة مــن المدرعــات والشــاحنات والســيارات العســكرية، 
وكميــات كبيــرة مــن الذخيــرة لمختلــف أنــواع اإلســلحة. يقــول 
المولــوي )نــوري( إّن الغنائــم التــي حصــل عليهــا المجاهــدون 
فــي مديريــة )نــوزاد( تكفيهــم فــي محاربــة العــدّو لعّدة شــهور. 
بعــد ســقوط مديريــة )نــوزاد(، حــاول العــّدو اســتعادتها، 
وهلمنــد  قندهــار  لواليتــي  األمــن  قائــدا  إليهــا  جــاء  وقــد 
ــع  ــل( م ــان ماخي ــي ج ــرال )نب ــرازق( والجن ــرال )عبدال الجن
ــدة  ــات موّح ــنوا عملي ــرة، وش ــكرية كثي ــات عس ــوات وّدباب ق
ضــّد المجاهديــن الســتعادة المديريــة منهــم، إال أّن القــوات 
الحكوميــة حيــن وجــدت المقاومــة الشرســة مــن المجاهديــن 
الذت بالفــرار إلــی منطقــة )دانــي وگينــي( فــي شــرق مديريــة 
ــز  ــی مرك ــدون ســيطرتهم عل ــم المجاه ــذا أحك ــوزاد(، وهك )ن

ــا.  ــه به ــاحات المحيط ــع الس ــة وجمي المديري

شــهدت واليــة هلمنــد فــي اآلونــة األخيــرة فتوحــات كبيره 
وانتصــارات عظيمــة للمجاهديــن. حــّرر المجاهــدون فيهــا 
مديريتــي )نــوزاد( و)موســی قلعــه( وغنمــوا فيهــا كميات 
كبيــرة مــن األســلحة والمعــدات العســكرية، وبســطوا 
ســيطرتهم علــی مناطــق كانــت تحــت ســيطرة العــدّو. وقــد 
التقــى مراســل موقــع اإلمــارة اإلخبــاري بالمجاهديــن فــي 
تلــك الفتوحــات واالنتصــارات، وحــاور القــادة الميدانييــن 
المشــاركين فــي تلــك المعــارك. ولكــي نُطلــع القــارئ 
العربــي علــی تفاصيــل تلــك الفتوحــات والمســتجّدات 
ــة الصمــود هــذا  ــك الســاحة؛ أجــرت مجل األخيــرة فــي تل

الحــوار مــع األخ زبيــر مســافر ندعوكــم لقراءتــه:
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ــدون  ــه المجاه ــوزاد( توّج ــة )ن ــی مديري ــيطرة عل ــد الس وبع
ــز  ــی مرك ــوم عل ــل الهج ــه(، وقب ــی قلع ــة )موس ــح مديري لفت
المديريــة هاجــم المجاهــدون مواقــع العــدّو ومراكــزه فــي 
المناطــق المحيطــة بمركــز المديريــة واســتولوا علــی قاعــدة 
)ده كاريــز( التــي فــّر منهــا العــدّو، و)قاعــدة حبيــب( التــي كان 
فيهــا 100 جنــدي وقاعــدة )مــا ميــر تعميــر( وقاعــدة )حاجــی 
محمــد لعــل تعميــر( وبعــض المراكزاألخــری التــي كانــت تُعتبر 
مراكــز قــوة العــدّو العســكرية فــي )موســی قلعــه(، فســقطت 
ــة  ــارك شرس ــد مع ــن بع ــد المجاهدي ــز بي ــذه المراك ــع ه جمي
ــدون الســيطرة  ــم المجاه ــد أّن أحك ــدون. وبع ــا المجاه خاضه
المديريــة، أطلقــوا  المحيطــة بمركــز  العــدّو  علــی مراكــز 
عمليــة هجوميــة واســعة علــی مركــز المديريــة، وبفضــل هللا 
تعالــی ونصــره تمكنــوا مــن االســتياء علــی مركــز المديريــة 
ــائر  ــة خس ــذه المعرك ــي ه ــدّو ف ــد الع ــه، وتكبّ ــع مرافق وجمي
لعشــرة  اســتمرت  التــي  المعــارك  فــي  قُتِــل  حيــث  كبيــرة 
أيــام قرابــة 250 جنديــاً مــن جنــوده، وقــد اعتــرف العــدّو 
ــلكية  ــة الاس ــال المكالم ــوده خ ــن جن ــدي م ــل 200 جن بمقت
للمســؤولين فــي المديريــة والمســؤولين فــي المركــز، والتــي 
التقطهــا المجاهــدون ونشــروها عــن طريــق موقــع )اإلمــارة( 

ــي الفيســبوك.  ــق حســابات ف ــاري وعــن طري اإلخب
غنــم المجاهــدون فــي مديريــة )موســی قلعــه( 450 قطعــة مــن 

مختلــف أنــواع األســلحة الثقيلــة والعتاد. 
إّن الســيطرة علــی مديريــة )موســی قلعه( كان من المكتســبات 
مديريــة  ألّن  )هلمنــد(،  واليــة  فــي  للمجاهديــن  الكبيــرة 
ــد الشــمالية، وتتصــل مــع  )موســی قلعــه( تعتبــر مركــز هلمن
ــي(  ــي( و)كجك ــوزاد( و)باغــران( و)بغن ــات )ن ــن مديري كّل م

و)گريشــك( و)ســنگين(. 
كانــت إدارة كابــل فــي فتــرة مــن الفتــرات تريــد أن تقســم والية 
)هلمنــد( إلــی واليتيــن وتجعــل )موســی قلعــه( مركز الشــمالية 
ــوات  ــت الق ــن كان ــل ســنوات حي ــة موقعهــا. وقب منهمــا ألهمي
البريطانيــة تســتقّر فــي واليــة )هلمنــد( حاولــت تلــك القــوات 
أيضــاً أن تُحكــم ســيطرتها علــی مديريــة )موســی قلعــه( 
ولكنهــا فشــلت علــی الرغــم مــن جهودهــا المســتميتة، فهربــت 
منهــا بعــد أن تكبـّـدت خســائر فادحــة أثنــاء مقاومــة مجاهديــن 

القويــة المســتمّرة ضــّد تلــك القــوات. 
ــن،  ــل المجاهدي ــن قب ــه( م ــی قلع ــى )موس ــيطرة عل ــد الس بع
ــاق  ــق إط ــن طري ــا ع ــاء وجهه ــادة م ــة إع ــت الحكوم حاول
ــة بقصــد اســتعادتها، فاســتعانت  ــی المديري هجــوم فاشــل عل
فــي  جنودهــا  ونقلــت  األمريكيــة،  بالقــوات  أخــری  مــّرة 
ــة  ــی ناحي ــة إل ــات األمريكي ــق المروحي ــل عــن طري ظــام اللي
ــوات  ــك الق ــت تل ــن بمجــرد أن نزل ــة، ولك مــن ســوق المديري
ــي هجــوم شــرس  ــات اســتهدفهم المجاهــدون ف مــن المروحي
ــود  ــن الجن ــن تيقّ ــم، وحي ــار حوله ــوا الحص ــاّد ، وأحكم مض
ــی  ــرار إل ــي الف ــل ف ــام اللي ــتغلّوا ظ ــم اس ــل هجومه ــن فش م
ــزال  ــي كان ال ي ــراء والت ــي الصح ــاور( ف ــن ت ــة )روش منطق
فيهــا مركــز لجنــود العــدّو، وهكــذا أفشــل المجاهــدون هجــوم 
العــدّو الخاطــف الــذي كان أطلقــة الســتعادة مركــز المديريــة. 
إّن اإلعــام الموالــي للعــدّو اعتبــر ذلــك الهجــوم الفاشــل 
اســتعادةً لمركــز المديريــة مــن المجاهديــن مــن خــال التهويــل 

اإلعامــي، ولكــن حيــن فشــل الهجــوم فــي الســيطرة الواقعيــة 
علــی مركــز المديريــة آثــر اإلعــام الســكوت علــی االعتــراف 
بالحقيقــة. والحقيقــة الواقعــة فــي مديريــة )موســی قلعــه( 
هــي أّن المديريــة تخضــع بشــكل كامــل لســيطرة المجاهديــن، 
ــة والمناطــق  ــز المديري ــي مرك ــدّو ف وال يوجــد أّي تواجــد للع
المحيطــة بهــا. وعــاوة علــی اســتياء المجاهديــن علــی 
مركــزّي مديريــة )نــوزاد( و)موســی قلعــه( فــإّن المجاهديــن 
ــل  ــات األخــری مث ــي المديري ــرة ف أحــرزوا االنتصــارات الكثي
)كجكــي( و)ســنگين( و)گريشــك( أيضــاً، وســيطروا علــی 
ــم  ــر مــن نقــاط العــدّو العســكرية واألمنيــة، وغنمــوا غنائ كثي
كثيــرة بفضــل هللا تعالــی. وقــد تجّولنــا فــي المناطــق المفتوحــة 
الواســعة لهــذه المديريــات فوجدنــا أن خطــوط نــار المجاهديــن 
اآلن هــي علــی مشــارف مراكــز هــذه المديريــات، وبقيــة 
ــب  ــا قري ــن. وعّم ــيطرة المجاهدي ــع لس ــا تخض ــاحاتها كله س
إن شــاء هللا تعالــی سيســمع النــاس عــن فتوحــات أخــری 

ــذه المناطــق.  ــي ه ــن أيضــاً ف للمجاهدي

الصمــود: مــا تقييمكــم للوضــع الجهــادي ككل فــي واليــة 
هلمنــد؟

زبيــر مســافر: الوضــع فــي )هلمنــد( يبعــث علــی االطمئنــان، 
ــة  ــروح قتالي ــدّو ب ــون جهادهــم ضــّد الع والمجاهــدون يواصل
ــه  ــت قوت ــد اضمحلّ ــدّو فق ــا الع ــة. أّم ــات عالي ــة وبمعنوي قوي
الحصــار  بيــن  أيامــه  الهجــوم، ويُمضــي  مبــادرة  وخســر 

ــرار.  والف
معظــم مديريــات واليــة هلمنــد مثــل )ديشــو( و)باغــران( 
ــل  ــكل كام ــع بش ــه( تخض ــی قلع ــوزاد( و)موس ــي( و)ن و)بغن
و)گريشــك(  )ســنگين(  ومديريــات  المجاهديــن.  لســيطرة 
و)كجكــي( و)مارجــه( وبعــض المديريــات األخــری أيضــاً 
ــز  ــدا المراك ــاحاتها ماع ــع س ــی جمي ــدون عل ــيطر المجاه يس
ــة ومــن  ــكل حّري ــة لهــا، ويتحــرك فيهــا المجاهــدون ب اإلداري
أيــة مشــاكل، وقــد أنشــا فيهــا المجاهــدون اإلدارات  دون 
العســكرية والمدنيــة لتســيير األمــور العســكرية والمدنيــة. 
نحــن تجولنّــا بالســيارات فــي معظــم ســاحات تلــك المديريــات 
ولــم نجــد فيهــا أي تواجــد للعــدّو، ألن العــدّو يعيــش فــي حالــة 
مــن الحصــار فــي داخــل المقــرات العســكرية فــي مراكــز 
المديريــات وال يمكنــه أن يتحــرك بحّريــة خــارج مقراتــه 

ــه.  ومخابئ

ــام  ــي إتم ــر ف ــا األث ــي كان له ــل الت ــا هــي العوام ــود: م الصم
الفتوحــات األخيــرة؟

زبيــر مســافر: زرنــا كثيــراً مــن المراكــز العســكرية للمجاهدين 
ورأينــا األحزمــة األمنيــة وخطــوط النــار األولــی، ووجدنــا 
المجاهديــن فــي جميــع تلــك األماكــن علــى أهبــة تامــة وكانــوا 
ــات  ــّززت الفتوح ــد ع ــة، وق ــة العالي ــروح القالي ــون بال يتمتع
ــي اســتعداد  ــوا ف ــراً، وكان ــن كثي ــات المجاهدي ــرة معنوي األخي
تــام لانقضــاض علــی بقيــة مراكــز العــدّو فــي هــذه الواليــة. 
والعوامــل التــي بّشــرت بازديــاد قــوة المجاهديــن وانتصاراتهم 
ــة أيضــاً رأيناهــا  ــر فــي الفتوحــات الحالي والتــي كان لهــا األث

فيمــا يلــي: 
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المجاهــدون  كان  المجاهديــن:  بيــن  القــوي  التنســيق   – 1
يقومــون بعملياتهــم العســكرية فــي جميــع مناطــق هلمنــد 
ــدة  ــی نج ــون إل ــوا يصل ــم، وكان ــا بينه ــل فيم ــيق الكام بالتنس
إخوانهــم فــي وقــت الحاجــة فــي أقــرب فرصــة ممكنــه مهمــا 
ــي أنشــأها  ــع العســكرية الت ــة، والمواق ــت الظــروف صعب كان
المجاهــدون مؤّخــراً مــن األفــراد النخبــة مــن جميــع الجبهــات 
ــا إحــدی  كان لهــا دور كبيــر فــي النجــدة الســريعة، وقــد رأين
هــذه القطعــات مــع والــي واليــة )هلمنــد( فــي مديريــة )نــوزاد( 
وكان يبلــغ عــدد مجاهديهــا إلــی 300 مجاهــد، فقال لنــا الوالي 
المولــوي عبدالمنــان إّن هــذه القطعــة العســكرية تشــكلت مــن 
ــه(  ــي( و)مارج ــه( و)نادعل ــی قلع ــات )موس ــدي مديري مجاه
ــد  و)ســنگين( و)گريشــك( ومجاهــدي المناطــق األخــری، وق

اشــتركوا جميعــاً فــي معركــة فتــح مديريــة )نــوزاد(. 
ــدّو  ــود الع ــدّو: إّن جن ــوف الع ــي صف ــيق ف ــدان التنس 2 – فق
ــيق،  ــود التنس ــدم وج ــی وع ــن الفوض ــة م ــي حال ــيون ف يعش
وال يوجــد تعــاون فيمــا بينهــم. وحيــن يســتهدف المجاهــدون 
ــإّن أفــراد بقيــة مراكــزه  ــات العــدّو ف مركــزاً أو ثكنــة مــن ثكن
اليتحركــون لنجــدة المســتهدفين منهــم، وأفــراد كل نقطــة مــن 
نقــاط العــدّو العســكرية واألمنيــة يكونــون فــي حالــة يــأس مــن 
وصــول النجــدة إليهــم، وقــد حــدث كثيــراً أن اســتنجد الجنــود 
ــم  ــوا أصواته ــاع ورفع ــوزارة الدف ــز وب ــرون بالمرك المحاص
مهــّددة  مراكزهــم  بــأّن  اإلعــام  طريــق  عــن  وشــكاويهم 
بالســقوط إن لــم تصلهــم النجــدة مــن المركــز، ولكــن أحــداً لــم 
يتحــرك لمســاعدتهم، وقــد تــرك هــذا الوضــع تأثيــرات ســلبية 
ــن نفســياً.  ــود، وصــاروا منهاري ــات الجن ــی معنوي ــرة عل كبي

ــن: التضامــن  ــن الشــعب والمجاهدي ــوي بي ــن الق 3 – التضام
الكبيــر بيــن عامــة أفــراد الشــعب والمجاهديــن كان هــو العامــل 
اآلخــر مــن عوامــل قــوة المجاهديــن فــي هلمنــد حيــث يشــكل 
الشــعب الحاضنــة األوســع لهــم، ويشــترك شــباب الشــعب فــي 
العمليــات، ويوفّــرون العــاج والمــأوی والطعــام ووســائل 
النقــل للمجاهديــن، ويقدمــون كل خدمــة ضروريــة لهــم. ولــم 
يثنهــم عــن هــذه الخدمــات والوقــوف الصامــد إلــی جانــب 
الظالــم، ومداهماتــه  العــدّو، وقصفــه  المجاهديــن ضغــوط 

ــاس. ــوت الن لبي

ــذا لــو ذكرتــم جانبــاً مــن أعجــب المشــاهد التــي  الصمــود: حبّ
رأيتموهــا فــي زيارتكــم لواليــة )هلمنــد(.

زبيــر مســافر: ليــس الرجــال لوحدهــم يســاعدون المجاهديــن، 
ــل  ــي العم ــي بعــض الحــاالت ف ــل النســاء أيضــا يشــتركن ف ب
العســكري، وفــي هــذا المجــال حكــی لنــا مســؤول اللجنــة 
العســكرية للمجاهديــن فــي واليــة )هلمنــد( أّن المجاهديــن فــي 
إحــدی المــّرات زرعــوا ألغامــاً فــي طريــق الرتــل األمريكــي، 
ومــّدوا ســلك التحكــم فــي التفجيــر إلــی بيــوت قريبــة، ولكــن 
بمــا أّن جنــود العــدّو المشــاة كانــوا قــد انتشــروا فــي القريــة، 
ــي  ــي ف ــل األمريك ــب الرت ــن ترقّ ــی المجاهدي ــب عل كان يصع
ــم،  ــي أمره ــاروا ف ــر، فاحت ــذه النقطــة واســتهدافها بالتفجي ه
وحيــن رأت إحــدی النســاء هــذا الوضــع الحــرج نــادت علــی 
التفجيــر،  يناولوهــا جهــاز  أن  منهــم  المجاهديــن وطلبــت 
ــذا  ــة مــن بيتهــا، وهك ــات األمريكي ــا هــي ســترقب الدباب وأنّه

ــی  ــة إل ــات األمريكي ــت الدباب ــن وصل ــدون. وحي ــل المجاه فع
األلغــام فّجــرت المــرأة تحتهــا األلغــام وتقطعــت الدبابــات بمــن 
فيهــا. وهكــذا صــّدت تلــك المــرأة الهجــوم األمريكــي علــی تلــك 
القريــة. إن مثــل هــذا التعــاون بيــن الشــعب والمجاهدين يبّشــر 

ــی. ــد مــن الفتوحــات واالنتصــارات إن شــاء هللا تعال بمزي
ــن  ــون م ــوا يتخوف ــم يكون ــد( ل ــي )هلمن ــعب ف ــة الش إّن عام
المــوت، بــل كانــوا يشــتاقون إلــی االستشــهاد فــي ســبيل هللا 
ــاد  ــی حــّب الجه ــاءه عل ــي أبن ــذي يُربّ ــی، وإّن الشــعب ال تعال
واالستشــهاد ال يرضــی بالــذل أبــداً، وال يمكــن لعــدّو أن يعيــش 

علــی أرضــه لزمــن طويــل مهمــا كانــت قوتــه. 
وفــي إحــدی أســفارنا حدثــت معنــا حادثــة غريبــة أخــری 
وهــي أننــا حيــن كنــا فــي الســفر إلــی منطقــة )حيدرآبــاد( فــي 
مديريــة )گريشــك( قــال أحــد مرافقينــا وهــو الحــاج أحمــد 
ــل  ــم نواص ــة ث ــذه القري ــي ه ــر ف ــي العص ــوا نصل ــعيد تعال س
ــد  ــه، وبع ــد معارف ــزل أح ــی من ــيارة إل ــه بالس ــفرنا، فتوّج س
الصــاة جلســنا لدقائــق معــدودة مــع صاحــب المنــزل ثــّم 
ــزل الحــاج  ــم صاحــب المن ــن عل ــل، وحي ــي الرحي اســتاذنّاه ف
ــت  ــي كن ــا: إنن ــال لصاحبن ــی الخــروج ق ــا عل عبداألحــد عزمن
أظــن أنكــم أتيتــم لتعزيتنــا فــي شــهيدنا، فتّعجــب صاحبنــا مــن 
قولــه وقــال لــه نحــن ال نعلــم عــن أمــر شــهيدكم شــيئاً، فقــال 
لــه صاحــب المنــزل إن ابــن أخــي الشــاب استشــهد قبــل يوميــن 
ــّرة  ــنا م ــف وجلس ــن الموق ــا م ــوزاد(، فتأثرن ــة )ن ــي مديري ف
أخــری لتعزيتــه فــي ابــن أخيــه الشــهيد. والعجيــب فــي األمــر 
أننــا لــم نشــاهد علــی الرجــل مــا يــّدل علــی كونــه فــي مأتــم، 
ألنــه كان اســتقبلنا ببســمات وترحــاب حــاّر، وكان يتحــدث 
ــا إننــي أشــكر هللا تعالــی  ــم يحــدث، فقــال لن ــا كأّن شــيئاً ل معن
ــا شــهيداً، ولكــن يُحزننــي أمــر وهــو أننــي  علــی أن اتخــذ منّ
كنــت أتوقــع أن هللا تعالــی ســيتقبل ابنــي أنــا شــهيداً إال أّن 
ــه الشــهادة ونالهــا ابــن أخــي رحمــه هللا تعالــی،  ابنــي اخطأت
فتعجبنــا مــن اعتــزاز تلــك العائلــة باستشــهاد ابنهــم ورباطــة 

ــّم والحــزن.  ــت الغ ــي وق جأشــهم ف
وقــد حكــی لــي نائــب الوالــي الّمــا محمــد داود مزّمــل قصــة 
عجيبــة أخــری كانــت قــد حدثــت معــه، فقــال: فــي إحــدی 
قــد  وكانــو  موقعنــا،  األمريكيــة  القــوات  داهمــت  الليالــی 
حاصــروا المنطقــة، فنجحنــا بفضــل هللا فــي الخــروج مــن ذلــك 
المــكان فــي ظــام الليــل، وألقيــت بنفســي فــي قنــاة مــن قنــوات 
ــی  ــي إل ــي وســط البســاتين وجــدت طريق ــة، وف ــرّي الجاري ال
أحــد البيــوت، فدخلــت ذلــك المنــزل، وبصــوت خافــت ناديــت 
علــی أهــل المنــزل: هــل مــن أحد فــي المنــزل؟! فخــرج صاحب 
المنــزل وقــال مــن؟! فقلــت: مجاهــد يبحــث عــن المــأوی 
ــدي  ــة، فأمســكني مــن ي ــوات األمريكي ــم مــن هجــوم للق عندك
ــی  ــتريح عل ــي أن اس ــب من ــه وطل ــة نوم ــی غرف ــي إل وأخذن
فراشــه. فقلــت إن مابســي مبتلّــة ويقطــر منهــا المــاء. فأنــار 
الســراج وأعطانــي بدلــة مــن مابســه، وحيــن أنــار الســراج 
ــو  ــذا ل ــه: حبّ ــت ل ــه وأوالده، فقل ــا أهل ــة فيه ــت أّن الغرف رأي
أطفــأت الســراج وأخذتنــي إلــی غرفــة أخــری فــي بيتكــم! فقــال 
لــي يــا أخــي إنهــم بمثابــة إخوانــك وأخواتــك، ثــم أخذنــي إلــی 
ــون  ــی أن خــرج األمريكي ــم إل ــي عنده ــة أخــری، وأبقون غرف

مــن المنطقــة. 
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ــة  ــت حــوادث عظيم ــرة حدث ــام األخي ــذه األي ــي ه ــود: ف الصم
ــر  ــاة أمي ــان وف ــل إع ــامية مث ــارة اإلس ــتوی اإلم ــی مس عل
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر- رحمــه هللا تعالــی- وتعييــن 
زعيــم جديــد لإلمــارة اإلســامية، فكيــف كان تأثيــر هــذه 
الحــوادث علــی المجاهديــن ومعنوياتهــم فــي خنــادق القتــال؟ 
زبيــر مســافر: إن مثــل هــذا الســؤال قــد طرحتــه بعــد المعركــة 
يــوم فتــح مديريــة )نــوزاد( علــی مســؤول المديريــة المولــوي 
ــر  ــد المنطقــة العســكرية فــي حضــور عــدد كبي )نــوري( وقائ
ــي  ــي ف ــال ل ــوزاد( فق ــة )ن ــّر مديري ــي مق ــن ف ــن المجاهدي م
اإلجابــة: إنكــم شــاهدتم عمليــات الفتــح، ورأيتــم المعركــة 
ــة،  ــة عالي ــروح قتالي ــدون ب ــا المجاه ــي خاضه ــة الت الشرس
ــو كان  ــاك، فل ــا وهن ــرة هن ــدّو متناث ــی الع ــم أجســاد قتل ورأيت
ــی  ــن عل ــر المؤمني ــاة أمي ــان وف ــلبي إلع ــر س ــن أث ــاك م هن
نفســيات المجاهديــن لمــا خاضــوا مثــل هــذه العمليــة العظيمــة 

ــة.  ــات العالي ــل هــذه المعنوي ــدّو بمث ضــّد الع
وكان والــي واليــة )هلمنــد( مــن قِبَــل اإلمــارة اإلســامية 
حاضــراً فــي )نــوزاد( فقــال لنــا فــي إجابــة علــی أحــد أســئلتنا: 
ــا  ــن الم ــاة أميرالمؤمني ــی وف ــون عل ــن لمحزون إّن المجاهدي
محمــد عمــر المجاهــد إال أنهــم جميعــاً يعتقــدون أّن المــا 
ــداً مــن عبيــد هللا تعالــی، وكان  محمــد عمــر المجاهــد كان عب
البــّد أن يمــوت يومــاً مــا، إننــا نعتــّز بتاريــخ أميرنــا وبالمنهــج 
الــذي اختــاره فــي الجهــاد فــي ســبيل هللا تعالــی إلقامــة النظــام 
ــه كان مبعــث عــّزة لنــا فــي حياتــه، ونعتــّز بمــا  اإلســامي. إنّ

تركــه لنــا مــن األمجــاد. 
وإننــا كصحفييــن لــم نجــد أي تأثير ســلبي لوفــاة أميرالمؤمنين 

علــی نفســيات المجاهديــن وأوضاعهــم في خنــادق القتال. 

الصمــود: كيــف كان ينظــر المجاهــدون إلــی القيــادة الجديــدة؟ 
وكيــف تلقـّـوا هــذا التطــور األهــّم؟ 

ــة  ــی ثق ــوا عل ــد( كان ــي )هلمن ــدون ف ــافر: المجاه ــر مس زبي
ــا  ــد الم ــر الجدي ــوا األمي ــد بايع ــوا ق ــدة، وكان ــادة الجدي بالقي
أخترمحمــد منصورحفظــه هللا تعالــی عــن طريــق والــي واليــة 
هلمنــد، وكانــوا يقولــون بــأّن األميــر الجديــد قــد ُعيـّـن مــن قبــل 
علمــاء الشــرع، وقــد اتفــق علــی قيادتــه معظــم النــاس، وإّن 
األميــر الجديــد كان موضــع ثقــة أميــر المؤمنيــن المــا محمــد 
ــاً  ــه نائب ــد عيّن ــك كان ق ــی ولذل عمــر المجاهــد رحمــه هللا تعال
لــه فــي حياتــه. وفــي هــذا كلــه كفايــة لنــا للثقــة فيــه. والقــادة 
ــن  ــم ل ــات بأنه ــع الجبه ــي جمي ــون ف ــوا يقول ــون كان الميدانيي
يمكنــوا العــدّو مــن تفريــق صــف المجاهديــن، وأنّهم ســيُثبتون 
طاعتهــم القويــة للقيــادة الجديــدة بشــكل عملــي، وســوف 
يكــون هنــاك تصعيــد فــي القتــال والهجمــات ضــّد العــدّو. وإلــی 
جانــب المجاهديــن فــإّن عامــة الشــعب أيضــا كانــوا قــد اُعلنــوا 
ــرة  ــات كثي ــد احتماع ــن خــال عق ــدة م ــادة الجدي ــم للقي بيعته

أقيمــت فــي المســاجد وغيرهــا بهــذه المناســبة.

الصمــود: زعــم العــدّو مؤّخــراً بأنــه أَلَحــَق بالمجاهدين خســائر 
ــت فيهــا  كبيــرة فــي األرواح، وأّن صفــوف المجاهديــن قــد دبّ
ــدّو  ــت وســائل إعــام الع ــد قام ــات واالنشــقاقات، وق االختاف
ــم  ــف رأيت ــم، فكي ــذه المزاع ــول ه ــرة ح ــاعات كبي ــر إش بنش

الواقــع هنــاك؟ وهــل حــدث بالفعــل شــيء ممــا يزعمــه العــدّو؟ 
األضــرار  إلحاقــه  فــي  العــدّو  إّدعــاء  إّن  مســافر:  زبيــر 
ــا شــاهدنا  الكبيــرة فــي األرواح بالمجاهديــن كــذب ســافر، إنن
عمليــات فتــح )نــوزاد( بــأّم أعيننــا، وشــاهدنا حقيقــة حــوادث 
ــن  ــا حي ــم بالجــروح، ولكنن ــن أو إصاباته استشــهاد المجاهدي
ــی  ــدّو مــن وســائل إعامــه وجدناهــا عل ســمعنا إشــاعات الع
خــاف الواقــع. إّن عــدد الشــهداء والجرحــی فــی معركــة فتــح 
)نــوزاد( كان 13 شــهيداً ومصابــاً، ولكــن العــدّو زعــم أّن عــدد 
قتلــی المجاهديــن هــو 80 مجاهــداً، بينمــا أنكــر وجــود القتلــی 
فــي صفــوف جنــوده فــي حيــن أننــا كنــا نشــاهد 38 جثــة 

ــدان المعركــة.  ــی فــی مي ــوده القتل لجن
وعــدد الشــهداء فــي فتــح )موســی قلعــه( كان علــی عــدد 
أصابــع اليــد، وكانــت طائــرة العــدّو قــد قصفــت تجمعــاً لعامــة 
ــة )ختكــي  ــة فــي منطق ــح المديري ــن مــن فت ــل يومي ــاس قب الن
بــازار( وقتلــت عــدداً مــن النــاس، إال أّن العــدّو زعــم أنــه قتــل 
عــدداً كبيــراً مــن المجاهديــن واعتبــر مقتــل عامــة النــاس قتــاً 

ــن. للمجاهدي

ــد؟  ــن فــي هلمن ــوة المجاهدي ــی ق الصمــود: كيــف تنظــرون إل
ــا؟ ــة الفتوحــات وتوســيع رقعته وهــل يمكنهــم مواصل

زبيــر مســافر: المجاهــدون اآلن يتمتعــون بتنســيق قــوي فــي 
العمــل العســكري، ولديهــم جــدارة عســكرية ووســائل حربيــة 
ــع كان  ــذا الوض ــر، وه ــم كبي ــعب معه ــن الش ــة، وتضام حديث
يبشــر بمســتقبل مشــرق للمجاهديــن واســتمرار الفتوحــات فــي 
ــن اآلن  ــات المجاهدي ــی. وعملي ــة إن شــاء هللا تعال ــك الوالي تل
تختلــف عمــا كانــت عليــه ســابقاً، إنهــم اآلن ليســوا فــي حــرب 
العصابــات أو اســتهداف أرتــال قــوات العــدّو فــي الطــرق، 
بــل يخوضــون اآلن حــروب الفتوحــات وتطهيرالســاحات مــن 
تواجــد العــدّو بشــكل كامــل، وكانــوا يُنشــئون اإلدارات المحليــة 
يُقــدم  أن  وقبــل  طبيعــي.  بشــكل  المدنيــة  الحيــاة  لتســيير 
المجاهــدون علــی اقتحــام مراكــز المديريــات كانــوا يطهــرون 
المناطــق المحيطــة مــن القــوات المدافعــة عــن المديريــات 
ال  فكانــوا  الحكومــي،  للتواجــد  المســاندة  العــدّو  ومراكــز 
يقتحمــون المراكــز الحكوميــة إال بعــد إحــكام الســيطرة علــی 

ــا. الســاحات المحيطــة به
المجاهــدون كانــوا قــد تســلّحوا باألســلحة المتطــورة التــي 
ــم الرشاشــات  ــت معه ــة، فكان ــوات الحكومي ــن الق ــا م غنموه
والقناصــات األمريكيــة والدبابــات، والمدرعــات، وناقــات 
الجنــود، والمدافــع الكبيــرة، وكميــات كبيــرة مــن مختلــف 
ــن  ــة المجاهدي ــح كف ــت ترّج ــا كان ــذه كله ــواع األســلحة. فه أن

العســكرية.

الصمــود: شــكرا لكــم أخانــا زبيــر مســافر علــی تقديمكــم 
ــد(  ــة )هلمن ــرة لوالي ــاع األخي ــن األوض ــاملة ع ــورة الش الص

ونســأل هللا تعالــی أن يتقبّــل منكــم جهودكــم وخدماتكــم. 
زبيــر مســافر: شــكرا لكــم أيضــا، وتقبــل هللا منكــم أيضــا 

آميــن. اإلعامــي،  جهادكــم 
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بقلم: أبوغام هللا

ال تــكاد تجــد مصيبــة أو كارثــة تحــل بديــار المســلمين إال 
وألميــرکا الكافــرة يــٌد فيهــا، تاريــخ ملطــخ بدمــاء المســلمين 
والمتاجــرة بمآســيهم وأراضيهــم، وقــد أثبتــوا أن اإلنســان فــي 
ظــل حكوماتهــم وأنظمتهــم ليــس إال لعبــة يتاعبــون بحقوقــه 
لتمريــر مخططاتهــم، وإن كانــت لهــم دعــاوي يتشــدقون بهــا 

لخــداع الشــعوب المســلمة.

وللمستعمرين وإن أالنوا    قلوٌب كالحجارة ال ترّق

ــم  ــوب كالحجــارة، ولكنه ــم وهللا قل ــا شــوقي، له رحمــك هللا ي
يُلبِســون الحجــارة ثوبــاً مــن ناعــم الحريــر، فتخدعنــا نعومــة 
ظاهرهــا عــن قســوة مــا فيهــا، وإال فمــن المســؤول عــن قتــل 
ــي حربهــا  ــن مــن بيوتهــم ف ــر المايي عشــرات اآلالف وتهجي

ــراق..! ــى أفغانســتان والع عل
ثــم نتســاءل فــي كل مــرة يســتغفلون بهــا العالــم بتكميــم 
ــي يّدعــون  ــة واإلنســانية الت ــم الحري ــا، هــل هــذه معال أفواهن

ــا؟ ــاع عنه الدف

أمريــكا لــم تعلــن الحــرب علــى اإلرهــاب، بــل علــى اإلســام، 
ولهــذا غــزت أفغانســتان والعــراق، واســتهدفت مدنييــن عــزل. 
كــم مــن بيــت قُِصــف بحجــة اإلرهــاب، وكــم مــن مدرســة 
لتحفيــظ القــرآن قُِصفــت بحجــة اإلرهــاب، أفتعجــز أمريــكا أن 

تقصفنــا بــا ســبب!
اليــوم كل مجاهــد رفــع ســاحه يحمــل عقيــدة مســلم حــر هــو 

إرهابــي، إال إذا قــدم تنــازالً وأعلــن إيمانــه بالديمقراطيــة.
ــة  ــة مســلمة ملتفّ ــكا نفســها تواجــه أم ــن تجــد أمري ــم؛ حي نع
حــول أبنائهــا المجاهديــن، حينهــا لــن تقــوى علــى مجابهتنــا، 
ــة، وأن  ــن األم ــا وبي ــز بينن ــر الحواج ــة ألن نكس ــن بحاج نح
نكســب ثقتهــا، وأن نكــون أهــا لحمايتهــا، وال نظهــر لهــا 

ــا. ــاً لعدوه ضعف
مــن قــرأ فــي التاريــخ، البــد أن تســتوقفه حــرب فرنســا علــى 
الجزائــر، مــات فيهــا مليــون ونصــف مليــون كلهــم فــي ســبيل 
ــاوض  ــم تف ــا، ل ــة حينه ــوى المقاتل ــم تداهــن الق أن تتحــرر. ل
لتخفــف وطــأة الحــرب عليهــا، بــل نشــرت الوعــي فــي شــعبها 

الــذي التــّف حولهــا بقــوة.

نريــد حلــواًل فيهاال
ــازاًل واحدًا تن
ــن حقوقنا ع
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واليــوم رفعــوا شــعاراً وفتنــة أخــرى، بعــد هزيمتهــم النكــراء 
التــي تلقوهــا مــن المجاهديــن، وهــي فتنــة الدعــوة إلــى 
الســام؛ أي أن يصطلــح صاحــب البيــت مــع الحرامــي، فيتــرك 
لــه مــا ســرقه أوالً ليــرّد إليــه مــا ســرقه ثانيــاً، فأمســك اللــص 

ــا ســرقة بعــض أرض أفغانســتان! بالســرقتين وزاد عليهم
ومــا الســبب فــي هــذا كلــه؟ الســبب أن المــرء إن طرقــه اللــص 
طلــب شــرطة النجــدة، والشــرطي هنــا حليــف الحرامــي يمــده 
ــص إن  ــن حــق الل ــه. أي أن م ــي أمن ــال وبالســاح ليحم بالم
ــن  ــا، م ــرد أهله ــا و ط ــا فيه ــرق م ــر داره وس ــل داراً غي دخ
حقــه بمنطــق هــذا الشــرطي أن ينــام آمنــاً فــا يزعجــه صاحــب 

الــدار فــي منامــه بحركتــه أو بكامــه!
ولکــن فليعلمــوا وليصغــوا لنــا جيــداً بأنـّـا ال نريــد حلــوالً فيهــا 
تنــازالً واحــداً عــن حقوقنــا. نحــن لســنا كمــا يصورنــا الغــرب 

الكافــر. نحــن أصحــاب حــق نمــوت ألجلــه.
ــم  ــون، فلتعل ــا مجرم ــع شــعوبنا أنن ــا لتقن ــت فين ــكا تغلغل أمري
ألجــل  نقاتــل  وأننــا  المجرمــة،  هــي  أمريــكا  أن  الشــعوب 

حريتهــا، وَمثَــُل أمريــكا مثــل اللــص الطــارق علينــا.
حيــن نصــل إلــى درجــة اليقيــن بمعيــة هللا لمــن أخــذ هــذا 
ــف  ــر وال تصني ــاف قصــف كاف ــن نخ ــا ل ــوة، حينه ــاب بق الكت

ظالــم وال تهديــد.
ــه  ــل بنت ــازالت، ب ــم التن ــم تبنــي مجدهــا بتقدي ــرة ل األمــم الغاب
بثبــات علــى موقفهــا، وانتــزاع حريتهــا بقــوة، هكــذا هــي 

ــزة. الع
ــا تقــف  ــر، مخــاض لهــذه األمــة، إم نحــن أمــام منعــرج خطي
وقفــة رجــل واحــد، تــذب عــن حريتهــا وحقوقهــا، أو فهــي ال 

تســتحق نصــراً.
والطليعــة المجاهــدة هــي التــي بيدهــا أن تقــود هذه األمــة لهذه 

القناعــة بنشــر الوعــي وكشــف األعداء وفضــح المؤامرات.
المائعــة، واســترضاء  المتقاعســة، واآلراء  السياســة  أمــا 

ــراً. ــا نص ــق لن ــن يحق ــة، فل ــراف بائس أط
ــه،  ــي قلب ــه ف ــّم أمت ــل ه ــد حم ــكل مجاه ــوم ل ــي فرصــة الي ه
ــه وحســن  أن يحمــل مســؤولية توعيتهــا وكســب ثقتهــا بثبات
ــكل جــرأة  ــل الغاصــب ب ــه، ويهتــف أمــام المحت ســيرته وعمل

ــة: وحماس

ما جئَت تُلقي ساماً في مواطننا
لكـــن أتيَت بتضــليل وتمـــويه

لتسلَُب الشعــب حقاً لسَت تنكـره
فكيف تسلُُب مــــاالً أنت حاميه

أبِالقـــذائـــف والنــــيران تُرهبُه
و بالوظائف واألمــــوال تُغريه

إن السيوف التي كانت تجّرعـكم
كأس المنـــية مازالت بأيـــديه

فاحمل متاعك وارحل عن منازلنا
فصاحب البيت أولى بالذي فيه

ــن  ــات المحتلي ــال كل مســلم شــّوبت خاطــره دعاي ــأ ب أال فليهن
ونتنــازل عــن  بأننــا ســنتصالح معهــم  العمــاء  وأذنابهــم 
مبادئنــا وأسســنا، فليعلــم الجميــع أننــا لــن نخــون دمــاء آالف 
الشــهداء ولــن نضيــع ثمــرات الجهــاد، وتكاليــف أميرنــا 

الراحــل رحمــه هللا تعالــى.
ــن،  ــر المتربصي ــد األعــداء ومك ــا مــن كي ــظ إخوانن اللهــم احف
وثبــت قلوبهــم، واجمع شــملهم، ووحــد صفوفهم، واســتعملهم 

فــي نصــرة دينــك.
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هــو  اليــوم  المســلمين  اســتضعاف  عوامــل  أهــم  مــن  إن 
اختافهــم وافتراقهــم، والخافــات الداخليــة هــي التــي جعلــت 
المســلمين اليــوم متحاســدين متباغضيــن فيمــا بينهــم، محبيــن 
ــاء  ــم، ضعف ــا بينه ــاء فيم ــداء وأقوي ــم، أش ــن ألعدائه وموالي

ــداء. ــام األع ــاء أم وجبن
ــي كل زمــان  ــراه ف ــك ن إن عــدو األمــة أدرك هــذا األمــر ولذل
ومــكان يســعى جاهــداً لضــرب وحــدة األمــة فيحــّرش بينهــم 

ــه. ــم ولينشــغلوا بأنفســهم عن ــك قواه لتفكي
إن أعداءنــا ينتهجــون تجاهنــا سياســة )فــّرق تســد( تلكــم 
السياســة الفرعونيــة التــي عــا صاحبهــا فــي األرض وجعــل 

ــم. ــة منه ــا شــيعاً يســتضعف طائف أهله
ولألســف الشــديد حقــق أعــداء األمــة اليــوم نجاحــاً كبيــراً أكثــر 
ــلمين  ــق المس ــوا بتفري ــم يكتف ــث ل ــى، حي ــت مض ــن أي وق م
وتشــتيت شــملهم بــل شــارك بعضهــم فــي عدوانهــم علــى 
المســلمين، ومــا الحلــف الــذي كانــت تقــوده أمريــكا عنــا 
ببعيــد حيــث قــدم بعــض حــكام المســلمين الخونــة دعمــاً 
ماديــاً ولوجســتياً للقــوات الصليبيــة فــي حربهــا علــى اإلســام 

ــه. وأهل
وقــد تســببت هــذه الخافــات والصراعــات بانعــدام األمــن 
وخلــق الزعزعــة وإحــداث الفوضــى فــي بــاد المســلمين، 
فهــي اليــوم تحتــرق بنيــران الحــروب بينمــا أعداؤنــا يعيشــون 
باســتقرار ورخــاء وســامة وهنــاء، فــا حــرب وال قتــال، وال 

ــر! ــل وال تهجي ــر، وال تنكي ــف وال تفجي قص
ــق جســد األمــة كل ممــزق؛  ــا ال يرضــون إال بتمزي إن أعداءن
ولذا يســعون بشــتى الوســائل لتشــتيت شــمل جميع المســلمين 

وخاصــة أبنــاء التيــارات اإلســامية والجماعــات الجهاديــة. 
و قبــل أيــام عندمــا أعلنــت اإلمــارة اإلســامية عــن وفــاة 
مؤسســها وأميرهــا مجــدد العصــر ومحطــم األوثــان أميــر 
المــا محمــد عمــر مجاهــد رحمــه هللا، شــنّت  المؤمنيــن 
المؤسســات اإلعاميــة الغربيــة والعميلــة حملــة إعاميــة 
لتفريــق جمــع اإلمــارة  ضخمــة وحربــاً دعائيــة ضروســاً 

المرصــوص. صفهــا  وتمزيــق  اإلســامية 
ففــي الوقــت الــذي كان المجاهــدون محزونيــن لفقــد أميرهــم، 
ــار  ــون ن ــر ويؤّجج ــي الكي ــون ف ــام ينفخ ــياطين اإلع كان ش
الفتــن بيــن قيــادة اإلمــارة، ويحرشــون بيــن مجاهديهــا، وفــي 
هــذه األيــام نزعــوا رداء الحيــاء وجــاوزوا كل الحدود وداســوا 

كل األصــول لعلهــم ينجحــون فيمــا يريــدون.

فهــذا يقــدم األخبــار الكاذبــة عــن الخافــات فــي قيــادة اإلمــارة 
ــن  ــذي يرفــض تعيي ــك يجــري الحــوار مــع ال اإلســامية، وذل
ــر مجاهــدي  ــل ويتحــدث عــن مصي ــد، وذاك يحل ــر الجدي األمي
انقســامات  عــن  ويخبــر  مؤسســها  مــوت  بعــد  اإلمــارة 
ــام  ــرد األوه ــامية بمج ــارة اإلس ــف اإلم ــي ص ــقاقات ف وانش
ــة  ــرأ صحيف ــر وال تق ــى تقري ــتمع إل ــكاد تس ــا ت ــون، ف والظن
ومجلــة وال تشــاهد تلفــازا وال تطــل علــى شــبكات عنكبوتيــة 
وشــبكات التواصــل اإلجتماعــي إال وتجدهــا جميعــاً مليئــة 
بالطعــن وتشــويه صــورة اإلمارة اإلســامية والســعي لتشــتيت 

ــا. ــق جمعه ــملها وتفري ش
وحقــاً إنــه كان إعصــاراً ومكــراً كبــاراً أراد األعــداء مــن خالــه 
أن يجتاحــوا اإلمــارة اإلســامية ويدمــروا كيانهــا لكــن هللا 
ــار  ــر الكف ــارة اإلســامية مــن مك ــظ اإلم ــى حف ســبحانه وتعال
ــه ورّد كيدهــم  ــرات األشــرار بفضل ــا عــن مؤام ــه وصانه بمنّ

ــن. ــر الماكري ــر هللا وهللا خي ــروا ومك ــي نحورهــم، ومك ف
أختــر  المــا  تعييــن  عــن  القيــادي  الشــورى  أعلــن  فلمــا 
ــراً لإلمــارة اإلســامية ســارع  محمــد منصــور حفظــه هللا أمي
المجاهــدون إلــى اإللتفــاف حولــه ومــدوا أيديهــم لبيعتــه، 
المجاهديــن  مــن  والبيعــات  التعــازي  رســائل  فتتابعــت 
والجبهــات، ومــن المــدارس والجامعــات، وأرســل القــادة 
والــوالة ومســؤولوا الجبهــات والكتائــب والقضــاة رســائل 
صوتيــة يعلنــون فيهــا بيعتهــم لألميــر الجديــد، وعقــد المشــايخ 
العلــم  وطــاب  واإلستشــهاديون  والمجاهــدون  والعلمــاء 
ــي  ــور وف ــي الثغ ــات ف ــس واجتماع ــلمين مجال ــوام المس وع
ــم  ــن بيعته ــاجد معلني ــي المس ــد وف ــي المعاه ــكرات وف المعس
ووالءهــم ألميــر المؤمنيــن المــا أختــر محمــد منصــور حفظــه 
هللا، وفــي أيــام وصــل عــدد المبايعيــن إلــى آالف مؤلفــة مــن 

المســلمين.

ــر  ــا أخت ــة الم ــارة اإلســامية لبيع ــدي اإلم ــارع مجاه إن تس
والتفافهــم حولــه كان صفعــة قويــة علــى وجــه األعــداء 
المتربصيــن بنــا الدوائــر، فأعداءنــا أنفقــوا نفقــات طائلــة 
ــوا وتآمــروا  لكنهــا ضاعــت وصــارت عليهــم حســرة، وحاول
وظنــوا، لكــن جهودهــم ذهبــت ســدى ومســاعيهم صــارت 
ــامية  ــارة اإلس ــت اإلم ــت وبقي ــم خاب ــوراً وظنونه ــاء منث هب
شــوكة فــي حلــوق أعــداء اإلســام تــؤرق وتقــّض مضاجعهــم 

ــة. ــد والمن ــا وهلل الحم ــراص صفه ــا وت ــد كلمته بتوحي
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بقلم: صالح الدين

ــذي  ــي، ال ــتم العام ــرال دوس ــى الجن ــبحانه وتعال ــى هللا س أبق
ــن،  ــة والماحظــة البالغي ــة كامــه إال بعــد الدق ال تُفهــم رعون
وأمهلــه كــي يكــون فــي رصيــده أفظــع الجرائــم وأبشــعها، بدًء 
مــن محاربــة المجاهديــن إلــى فظائعــه فــي » قلعــه جنكــي«.

هــذا العجــوز الفــاّر مــن المعركــة الــذي يصــّور صــوراً تذكارية 
مــع الجنــود فــي القفــار والفلــوات التــي ال يوجــد فيهــا أحــد، 
ويقــول بأنــه يحــارب المجاهديــن فيهــا، لــم يكتــف بهــذا؛ 
ــع  ــة صن ــة والعالمي ــام األمريكي ــائل اإلع ــاعدة وس ــل بمس ب
ــة ال تعــرف الهزيمــة والنكــوص،  مــن نفســه أســطورة خيالي
وال يــكاد يمضــي يــوم إال وهــو يقبــض علــى ســرب مــن 
ــب  ــا ألســياده األجان ــك درام ــن ذل ــع م االستشــهاديين، ويصن

ــاس. ــن الن ــي أعي ــي أعينهــم وف ــدره ف ــع مــن ق كــي يرف
فهــذه االغتيــاالت المزعومــة ال تنتهــي، مــروراً بمســابقة حمل 
ــاهم  ــتان، يس ــائدة شــمالي أفغانس ــة س ــابقة محليّ ــز )مس العن
ــى  ــزاً أو شــاة عل ــون عن ــاس، يحمل ــر مــن الن فيهــا عــدد كبي
الخيــول، كل واحــد يأخــذه مــن صاحبــه، واليفــوز بحملــه إلــى 
المــكان المحــدد إال مــن كان ذو قــدرة وحرفــة بالغتيــن( التــي 
أراد دوســتم مشــاهدتها، فقبضــوا – علــى حــد قولهــم – علــى 
بعــض االستشــهاديين الــذي أرادوا قتلــه، ثــم بعــد ذلــك أيضــاً 
ــن  ــن الذي ــض المجاهدي ــى بع ــوا عل ــم قبض ــوا زوراً بأنه ادع
كانــوا يخططــون لقتــل دوســتم ومعهــم أحزمتهــم الناســفة 

ــم. وصدرياته
و فــي هــذه األيــام أيضــاً نشــر مرتزقــة دوســتم علــى صفحــة 
دوســتم فــي فيســبوك فلمــاً مفبــركاً، بأنهــم قبضــوا علــى 3 مــن 
ــال  ــدون اغتي االستشــهاديين ومعهــم أحزمتهــم الناســفة، يري

دوســتم، فقبضــوا عليهــم قبــل تنفيذهــم عملياتهــم!
ــذي  ــول أصــاً أن يســلم االستشــهادي ال ــن المعق ــذا م ــل ه ه

ــود دوســتم؟ ــه، نفســه لجن ــس حزام لب
لمــاذا إذن يلبــس الصدريــة ويتقــدم إلــى أن يقتــرب مــن مــكان 
العميلــة ثــم يوقفــه الجنــود، فيقبضــون عليــه وهــو يســلم 

ــدل أن يفجــر؟ نفســه ب

هللا يُســلّم عقلــك مــا أكبــر هــذا الكــذب! ومــا أعظــم هــذه 
الفريــة!

ولكــن التقاريــر الميدانيــة والمصــادر اإلخباريــة المطلعــة تؤكد 
أن الجنــرال دوســتم بمليشــياته المســلحة تســببوا فــي مضايقة 
عامــة المواطنيــن فــي تلــك المناطــق، وقتلــوا، وشــردوا، 
ــي  ــه اآلن ف ــي علي ــا ه ــى م ــه إذا اســتمرت األوضــاع عل وإن
ــة سياســية  ــاد ســتتجه نحــو كارث ــإن الب ــي ف الشــمال االفغان

ــرة. ــة خطي وأمني
ومــن جانبــه يرفــض الجنــرال دوســتم تلــك التقاريــر ويصفهــا 
الصحــة،  مــن  لهــا  أٍســاس  إعاميــة، وال  دعايــات  بأنهــا 
ويدعــي أنــه ذهــب إلــى الشــمال بأمــر مــن الرئيــس األفغانــي 
ــاك،  ــكرية هن ــات العس ــود العملي ــه كان يق ــمال، وأن ــي الش ف
وأضــاف أن الرئيــس األفغانــي ومجلــس األمــن القومــي هــو 
ــن  ــة م ــدك مقاوم ــي ل ــى الشــمال األفغان ــه إل ــرر لذهاب ــن ق م
أســماهم )أعــداء الوطــن(، مؤكــدا علــى أنــه كان يعلــم أن 
ســقوط واليــة فاريــاب فــي أيــدي »المتمرديــن« يعنــي ســقوط 
ــازم أن يذهــب  ــن ال ــذا كان م ــم؛ ل ــي أيديه ــه ف الشــمال برمت
إلــى هنــاك مؤكــداً أنــه ذهــب إلــى الشــمال األفغانــي بإرشــادات 
ــي  ــس األفغان ــن الرئي ــر م ــي وبأم ــن القوم ــس األم ــن مجل م

ــرار. ــد فــي هــذا الق وليــس هــو الفري
ــة  ــكرية مجدي ــات عس ــذوا عملي ــم نف ــى أنه ــتم إل ــت دوس ولف
ضــد مراكــز طالبــان وداعــش واألزبــك والشيشــانيين وتمكنــوا 
مــن تطهيــر إقليــم فاريــاب ومقاطعــة كوهســتاناتو مــن تواجــد 

المســلحين بالكامــل.
جــاءت تصريحــات الجنــرال دوســتم األخيــرة فــي الوقــت الــذي 
ــة 22  ــى قراب ــارة اإلســامية عل ــدوا اإلم ــه مجاه اســتولى في
ــتولت  ــي اس ــاب والت ــة فاري ــار بوالي ــة قيص ــي منطق ــة ف قري
ــذي يؤكــد قــوة  ــام، األمــر ال ــل أي عليهــا مليشــيات دوســتم قب
مســلحي طالبــان وشــعبيتهم وســط ســكان المنطقــة، وليســت 
دعــاوى دوســتم إال هرطقــة إعاميــة بعدمــا فشــل وخســر فــي 

الميــدان.

هرطقة
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!رأينا العجيبا
بقلم: خليل وصيل

مشــهد إجرامــي بشــع يظهــر إعــدام عــدد مــن شــيوخ وأبنــاء 
أيــدي  بالعبــوات علــى  القبائــل الحاضنــة للجهــاد تفجيــراً 

ــة. ــة المارق ــة الباغي ــن الطائف ــة م الجهل
ــا  ــودة مطلعه ــوب بأنش ــو مصح ــذا الفيدي ــب أن ه ــن العج وم
)قريبــاً قريبــاً تــرون العجيبــا( وحقــاً رأينــا العجيبــا! مــن 
ــزال  ــى إن ــرؤ عل ــة والتج ــاء المحرم ــفك الدم ــي س ــورط ف الت
حكــم الــردة علــى المســلمين ألجــل تبريــر جريمتهــم النكــراء!
رأينــا العجيبــا! عشــرة مــن األبريــاء المســلمين بينهــم شــيوخ 
شــابت لحاهــم فــي اإلســام يســاقون باســتخفاف وإهانــة 
إلــى حقــل مــن العبــوات الناســفة فتُمــزق أجســادهم وتُشــوى 
لحومهــم بنيــران المتفجــرات لتهيئــة المــواد الخــام لفيلــم 

ــني. أكش
رأينــا العجيبــا! تُبــرر هــذه الجريمــة البشــعة بــأن هــؤالء 
اســتعانوا بمجاهــدي اإلمــارة اإلســامية لتطهيــر منطقتهــم مــن 
شــر المليشــيات التــي صنعتهــا مخابــرات األعــداء فــي اآلونــة 
األخيــرة ليضربــوا بهــم وحــدة صــف اإلمــارة اإلســامية لكــن 

هللا فضحهــم ورّد كيدهــم فــي نحورهــم.
ذنــب هــؤالء الوحيــد هــو أنهــم اســتنجدوا بمجاهــدي اإلمــارة 
ــون  ــن يرتكب ــرام الذي ــر واإلج ــات الش ــد عصاب ــامية ض اإلس
منــذ أشــهر جرائــم وحشــية وهمجيــة، فعاثــوا فــي األرض 

ــازل. ــرث والنســل والمن ــوا الح ــاداً وأحرق فس
ــر  ــر التكفي ــي أم ــن ف ــن التهوي ــا م ــد رأين ــا! فلق ــا العجيب رأين
والتســاهل فــي ســفك الدمــاء بغيــر حــق مــا لــم نــره مــن قبــل.
رأينــا العجيبــا! فلقــد رأينــا تشــويهاً للجهــاد ولإلســام علــى يــد 

المتشــّدقين بشــعارات الجهــاد ونصرة اإلســام.
ــول  ــتخفافاً بعق ــك اس ــل ذل ــرى قب ــا ن ــا كن ــا! فم ــا العجيب رأين
ــوم. ــراه الي ــا ن ــل م ــاس واســتغاالً للشــباب المتحمــس مث الن
رأينــا العجيبــا! فلــم نــر مــن التاعــب بنصــوص الشــرع 
وإنزالهــا فــي غيــر مواضعهــا مثــل مــا نــراه اليــوم، فبتفجيــر 

ــن؟ ــريد م ــدون تش ــاكين يري ــلمين المس ــؤالء المس ه
هل يشّردون بها الكفار والصليبيين؟

المســلمين  بقتــل  والصليبيــون  الكفــار  أيشــرد  واعجبــاه! 
األبريــاء؟

رأينــا العجيبــا! فقــد كان الــذي يربــط المســلمين وبخاصــة 
مجاهــدي األمــة هــو رابطــة اإليمــان واألخــوة، ورغــم تبايــن 

ــة التــي رســمها  أماكنهــم، ورغــم الحــدود المصطنعــة الترابي
االســتعمار بينهــم، ورغــم اختــاف سياســاتهم الخارجيــة، 
ــى  ــد إل ــب لبعضهــم البعــض تصع ــت دعواتهــم بظهــر الغي كان
ــة  ــام، وبالجمل ــام واتحــاد ووئ ــاق ت ــم وف الســماء، وكان بينه
كان بينهــم تناســق وانســجام، فالضربــات فــي جميــع الجبهــات 
كانــت مرّكــزة علــى أعــداء هــذا الديــن، وكانــت الحــرب 

ــه. ــتنفاد طاقات ــدو واس ــوات الع ــتنزاف ق الس
لكــن اليــوم نــرى العجيبــا! لألســف الشــديد البعــض اليهمهــم 
إال تكفيــر المســلمين والمجاهديــن واســتباحة دمائهــم وقتلهــم 
بأبشــع أنــواع القتــل، لمجــرد اتهامــات وتوهمــات وتخّرصــات 

وتكهنــات وتوجســات.
رأينــا العجيبــا! هــؤالء الخونــة يتركــون وراءهــم الحكومــات 
ــى  ــرات إل ــات الكيلومت ــون مئ ــا ويقطع ــي يتشــدقون برّدته الت
المناطــق التــي  حررهــا مجاهــدو اإلمــارة اإلســامية ليطعنــوا 

المجاهديــن مــن الخلــف.
مــا ســمعنا إلــى اآلن أنهــم شــنوا هجومــا علــى الصليبييــن أو 
قتلــوا جنديــاً أمريكيــاً واحــداً أو جنديــاً مــن عمــاء الصليــب!

ــى  ــة عل ــة حج ــوا أي ــم يقدم ــم ل ــب أنه ــب األعاجي ــن أعج وم
تكفيــر مــن قتلوهــم وحكمــوا عليهــم بالــردة، بــل عللــوا 
جريمتهــم تلــك بأنــه بعــد اجتمــاع هــذه القبائــل ضدنــا ظهــرت 
ــل عــدد  ــا تســبب بقت ــة مم ــت المنطق ــة فقصف ــرات أمريكي طائ

ــا. ــن عناصرن م
وأقــول لهــؤالء أن الطائــرات األمريكيــة تســتهدف كل يــوم 
مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية وتقصفهــم، فهــل هــذا ســيصبح 
ــدي  ــيكبلون أي ــل س ــة؟ ه ــذه الجريم ــل ه ــكاب مث ــرراً الرت مب

ــم؟ ــرات ويفجرونه ــى المتفج ــونهم عل ــاكين ويجلس المس

وفــي الختــام أقــول لهــؤالء! ال تظنــوا أنكــم بفعلتكــم هــذه 
ــاء الرعــب  ــوا أن إلق ســترعبون مســلمي أفغانســتان، واعلم
فــي قلــوب األعــداء هــي نعمــة ربانيــة لعبــاده المســلمين 
فــي  الرعــب  يقــذف  المجاهديــن، إن هللا ســبحانه وتعالــى 
قلــوب أعدائــه الكافريــن، وقــد قامــت امبراطوريــات اإلنجليــز 
ثــم الــروس ثــم أمريــكا بقتــل هــذا الشــعب بأبشــع طــرق القتــل 
وتعذيبــه بأشــد أســاليب التنكيــل لكنهــا لــم تجــد إلــى إركاعــه 

ــبياً. ــه س وإرغام
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أفغانستان خالل شهر أغسطس 2015م

إعداد: أحمد الفارسي

ملحوظــة: يکتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة إلــى الحــوادث 
والخســائر التــي يتــم االعتــراف بهــا مــن قبــل العــدّو نفســه، 
ــع  ــى موق ــا إل ــن الرجــوع فيه ــة فيمك ــا اإلحصــاءات الدقيق أم

ــة األخــرى. ــة الموثق ــع اإلخباري ــارة اإلســامية والمواق اإلم
لقــد مــّن هللا ســبحانه وتعالــى فــي غضــون هــذا الشــهر علــى 
ــات  ــة- بالفتوح ــهور المنصرم ــل الش ــن -مث ــاده المجاهدي عب
واالنتصــارات الباهــرة حيــث ســقطت مديريــات عديــدة بأيــدي 
المجاهديــن، واســتطاعوا تكبيــد األعــداء خســائر فادحــة، 
كمــا حقــق المجاهــدون مكتســبات كبيــرة، وفيمــا يلــي نســلط 

ــن: ــل هــذه العناوي ــى تفاصي الضــوء عل

خسائر المحتلين األجانب:
ــة  ــن قل ــم م ــركان وحلفاؤه ــون األمي ــه المحتل ــا يدعي ــم م رغ
الخســائر فــي صفوفهــم، إال أنــه ال يــكاد يمضــي يــوم إال 
المجاهديــن  لضربــات  العــدّو األجنبــي هدفــاً  ويكــون فيــه 
ــد بســببها الخســائر فــي األرواح والمعــدات.  البواســل، ويتكب
فعــدد جنــود العــدو القتلــى خــال هــذا الشــهر يصــل إلــى 20 
ــم  ــان ل ــدّو الجب ــة، إال أن الع ــع مختلف ــي وقائ ــاً ف ــاً محت جندي
يعتــرف ســوى بمقتــل 3 مــن أفــراده، وبهــذا يصــل عــدد قتلــى 
العــدو -الُمعتــرف بهــم- خــال عــام 2015م ثمانيــة جنــود 
ــوام  ــة أع ــي طيل ــدو اإلجمال ــى الع ــدد قتل ــن، ويصــل ع محتلي
االحتــال إلــى 3493 قتيــاً، 2363 منهــم يحملــون الجنســية 
األمريكيــة، و453 منهــم يحملــون الجنســية البريطانيــة، غيــر 
أن الحقيقــة التــي ال يختلــف عليهــا اثنــان هــي أن مــا يعتــرف 

ــدور  ــار ماي ــر معش ــل عش ــاه ال يص ــدد قت ــن ع ــدّو م ــه الع ب
ــض  ــون بالبع ــائره، فيعترف ــن خس ــة م ــاحة األفغاني ــى الس عل
ــركات  ــة كالش ــميات مختلف ــرى بمس ــائر األخ ــون الخس ويخف

ــرى. ــن المســميات األخ ــا م وغيره

خسائر العماء:
مــع ازديــاد ضربــات المجاهديــن وفتوحاتهــم مــن جانــب، 
وفــرار المحتليــن مــن جانــب آخــر، ازدادت الخســائر فــي 
الجنــود  مــن  العشــرات  يُقتــل  فيوميــاً  العمــاء،  صفــوف 
ــة  ــق مختلف ــة بمناط ــي اإلدارة العميل ــيا ف ــرطة والمليش والش
ــع الخســائر  ــم يكــن بوســعنا أن نذكــر جمي ــاد، وإن ل مــن الب
التــي تكبدهــا العــدو العميــل الجبــان إال أننــا سنســلط الضــوء 

ــا : ــى أبرزه عل
فــي يــوم الســبت 8 مــن أغســطس قتــل 19 مــن الجنــود بمــا 
ــن  ــه أعل ــوم ذات ــي الي ــة بدخشــان. وف ــي والي فيهــم قائدهــم ف
العمــاء فــي اإلدارة العميلــة بواليــة قنــدوز وعلــى وجــه 
التحديــد فــي مديريــة خــان آبــاد عــن مقتــل 20 مــن المليشــيا 
12 مــن  يــوم األربعــاء  4 مــن قادتهــم. وفــي  بمــا فيهــم 
أغســطس قُتــل ضابطــان للشــرطة فــي مديريــة موســى قلعــه 
بواليــة هلمنــد. وفــي الغــد قُتــل ضابــط رفيــع المســتوى بــإدارة 
ــة بدخشــان فــي هجــوم  ــة أرغنجخــوا بوالي األمــن فــي مديري

ــال مســلحين. رج
وبتاريــخ 18 مــن أغســطس يــوم الثاثــاء، قُتــل 7 مــن الجنــود 
بمــا فيهــم قائدهــم فــي مديريــة موســى قلعــه بواليــة هلمنــد، 
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وفــي اليــوم ذاتــه قتــل محقــق للشــرطة فــي مديريــة بنجوايــي 
بواليــة قندهــار.

ــيا  ــد للمليش ــل قائ ــطس، قُت ــن أغس ــن 24 م ــوم اإلثني ــي ي وف
برفقــة 3 مــن جنــوده فــي مديريــة خــم آب بواليــة جوزجــان، 
ــان  ــة أروزج ــاء بوالي ــورى العلم ــس ش ــل رئي ــد قُت ــن الغ وم

ــه. ــم علي جــراء انفجــار لغ

خسائر العدّو المالية:
تقــّدر خســائر العــدّو الماليــة خــال شــهر يونيــو بماييــن 
الــدوالرات، حيــث خســر مديريــات عــّدة وقواعــد كبيــرة 
بمــا فيهــا مــن المعــدات العســكرية وأصبحــت تحــت ســيطرة 
المجاهديــن. كمــا غنــم المجاهــدون العشــرات مــن الســيارات، 
ــت  ــي كان ــف الت ــل والخفي ــاح الثقي ــن الس ــع م ــات القط ومئ

ــدو. ــوزة الع بح
ــة  ــي مديري ــة لألعــداء ف ــك ســقطت مروحي ــى ذل وعــاوة عل
ــة  ــي والي ــار ف ــا طي ــرة ب ــك طائ ــل، وكذل ــة زاب شــينكي بوالي

ــطس. ــهر أغس ــن ش ــخ 6 و14 م ــك بتاري ــا، وذل كابيس

عمليات العزم:
بــدأت عمليــات العــزم بعــزم متيــن مــن المجاهديــن، وحققــوا 
جنــوده،  وأرعبــت  العــدّو  أربكــت  كبيــرة  مكتســبات  بهــا 
ــرح  ــل وُج ــن، وقُت ــدي المجاهدي ــدة بأي ــات ع ــقطت مديري فس
ــى  ــة ســنأتي عل ــات. وفــي هــذه العجال ــود العــدو المئ مــن جن

ــرم: ــطس المنص ــهر أغس ــال ش ــزم خ ــات الع ــم عملي أه
ــدون  ــتهدف المجاه ــطس اس ــن أغس ــاء 4 م ــوم الثاث ــي ي فف
بالصواريــخ، فســقط صــاروخ  الجمهوريــة  قصــر رئاســة 
ــن  ــة م ــو القريب ــدة النيت ــي قاع ــر ســقط ف ــل القصــر وآخ داخ
ــة المباركــة  القصــر الرئاســي. وبعــد يوميــن مــن هــذه العملي
تــم اســتهداف مركــز شــرطة الــرد الســريع، ومركــز الشــرطة 
بواليــة قندهــار مــن قبــل المجاهديــن االنغماســيين، وتكبّــد 
العــدّو جــراء ذلــك خســائر فادحــة. وأعلنــت وســائل اإلعــام 
عــن مقتــل 25 مــن الجنــود بمــا فيهــم قائدهــم فــي واليــة 

ــار. قنده
وفــي يــوم الجمعــة 7 مــن أغســطس قــام أحــد الفدائييــن 
البواســل بتفجيــر حزامــه الناســف فــي أكاديميــة الشــرطة ممــا 
أودى بهــاك 26 مــن الموظفيــن وجــرح آخريــن. وفــي اليــوم 
ــة كان أحدهــا  ــع انفجــارات العاصمــة األفغاني ــه هــزت أرب ذات
ــب  ــك 9 مــن األجان ــل جــراء ذل ــو، وقُت يســتهدف مركــزا للنيت

ــم. باعترافه
ــة  ــى بواب ــع انفجــار شــديد عل ــذا الشــهر وق ــن ه ــي 10 م وف
العمــاء  مطــار كابــول ممــا أدى لهــاك عــدد كبيــر مــن 

وأســيادهم األجانــب وجــرح آخريــن.
ســيطر  أغســطس  شــهر  مــن   19 األربعــاء  يــوم  وفــي   
المجاهــدون األبطــال علــى مديريــة نــوزاد بواليــة هلمنــد، كمــا 
ســيطروا فــي 23 مــن هــذا الشــهر علــى مديريــة كوهســتانات، 
وســقوط هاتيــن المديريتيــن بأيــدي المجاهديــن كبــد األعــداء 

خســائر فادحــة.
وفــي يــوم الثاثــاء 25 مــن أغســطس اســتهدف المجاهــدون 
األبطــال قاعــدة باغــرام الجويــة بالصواريــخ، وتصاعــدت 

ــك  ــار تل ــراء انفج ــة ج ــان بكثاف ــدة الدخ ــب وأعم ــنة الله ألس
الصواريــخ.

ولــم يمــض علــى فتــح مديريــة كوهســتانات ســوى ثاثــة 
أيــام حتــى قــام المجاهــدون بفتــح مديريــة موســى قلعــه 
إحــدى أحصــن القواعــد للمحتليــن وأذنابهــم العمــاء، فســيطر 
ــامية  ــارة اإلس ــدوا اإلم ــام مجاه ــا ق ــا. كم ــدون عليه المجاه
بفتــح مديريــة شــيرين تجــاب بواليــة فاريــاب، وقامــوا بقتــل 

ــة. ــن المليشــيا العميل ــر م ــدد كبي ع
وفــي آخــر هــذه األحــداث، بعــد فتــح مديريــات ومناطــق مــن 
فــرار دوســتم رئيــس ميليشــيات  المجاهديــن، ومــع  قبــل 
الشــمال، اســتطاع المجاهــدون أن يفتحــوا ثكنــة عســكرية 
إلدارة األمــن بمديريــة دهنــه غــوري بواليــة بغــان. وأعلنــت 
ــوا أســرى  ــة وقع ــذه الثكن ــراد ه ــع أف ــة أن جمي اإلدارة العميل

بأيــدي المجاهديــن.
ــر لمواجهــة األعــداء،  ــر فأكث ــم األمــور وتنســيقها أكث ولتنظي
أنشــأ المجاهــدون قــوات الكومانــدوز، وأعلنــوا عــن ذلــك فــي 
27 مــن أغســطس، وأفــاد الخبــر بــأن هــذه القــوات ستســخدم 

فــي العمليــات الكبيــرة.

نفوذ المجاهدين في صفوف العدو:
 مــازال المجاهــدون يتســللون فــي صفــوف العمــاء واألعداء، 

ثــم يســتهدفونهم فــي عقــر دارهــم ويكبدوهــم أفدح الخســائر.
ــاء 5 مــن شــهر أغســطس اســتطاع 3 مــن  ــوم األربع ــي ي فف
المجاهديــن المتســللين لصفــوف األعــداء أن يرجعــوا ســالمين 
ــل 12  ــوا بقت ــا قام ــن بعدم ــى معســكرات المجاهدي ــن إل غانمي
مــن الجنــود العمــاء فــي مديريــة ســرحوضه بواليــة بكتيــكا. 
وفــي 10 مــن أغســطس قــام شــرطي بقتــل 6 مــن رفاقــه فــي 
ــوم  ــي ي ــرار. وف ــم الذ بالف ــد ث ــة هلمن ــة جريشــك بوالي مديري
الخميــس 13 مــن أغســطس قــام مجاهــد بقتــل 15 مــن الجنــود 
ــى  ــم أوصــل نفســه إل ــه، ث ــة موســى قلع ــي مديري ــاء ف العم
معســكرات المجاهديــن. كمــا قــام جنديــان بقتــل 6 مــن رفاقهــم 
فــي لشــكرجاه مركــز واليــة هلمنــد بمــا فيهــم قائدهــم، ثــم الذوا 

إلــى معســكرات المجاهديــن ســالمين غانميــن.
إدارات  المحتليــن  بمســاعدة  العميلــة  اإلدارة  شــكلت  وقــد 
خاصــة للتفحــص والتحقيــق مــع الجنــود كــي يســدوا الطريــق 
أمــام المجاهديــن، ولكــن علــى الرغــم مــن مضــي 3 ســنوات، 
ــدر هــذه اإلدارة أن تنجــز  ــم تق ــدوالرات، ل ــن ال ــاق مايي وإنف
إنجــازاً يذكــر. هــذا وقــد اعتــرف رؤســاؤهم بــأن المجاهديــن 

ــع اإلدارات. ــي جمي ــد تســربوا ف ق

االعتراف بقدرات المجاهدين واضطراب العدو:
ــه صــار مــن  اتســعت دائــرة نشــاطات المجاهديــن إلــى حــد أنّ
المحــال أن تُخفــى أو تُغطــى بغربــال؛ ولهــذا يضطــر العــدّو بين 

الفينــة واألخــرى أن يعتــرف بتصاعــد قــدرات المجاهديــن.
فقــد حــّذر أعضــاء الشــورى المحلــي بواليــة بغــان مــن 
ســقوط مديريــة بركــي التــي هــي علــى هاويــة الســقوط بأيــدي 
المجاهديــن، مــع أن رئيــس المليشــيات دوســتم قــد ادعــى أنــه 
اســتطاع تصفيــة المجاهديــن مــن الشــمال. وفــي 23 مــن هــذا 
ــار  ــن األخط ــد م ــة هلمن ــي والي ــؤولون ف ــذر المس ــهر ح الش
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المحدقــة بهــذه الواليــة، وقالــوا أن 5 مــن مديريــات هــذه 
ــم  ــاذ جنوده ــعهم إنق ــس بوس ــقوط، ولي ــددة بالس ــة مه الوالي

ــم. ــتية إليه ــاعدات اللوجيس ــال المس ــاك أو إرس هن
وقبــل أيــام مــن فتــح مديريــة موســى قلعــه وبتاريــخ 24 مــن 
ــة أن 30 مــن  ــي اإلدارة العميل ــال المســؤولون ف أغســطس ق

جنودهــم مفقــودون.
ومؤشــر آخــر يــدل علــى تزايــد قــدرات المجاهديــن، اعتــرف 
بــه العــدو بشــكل غيــر مباشــر، وهــو أن أميــركا المحتلــة 
طلبــت يــوم الخميــس 27 مــن أغســطس مــن رعاياهــا جميعــاً 
أن يغــادروا أفغانســتان. وجــاء فــي التحذيــر الصــادر مــن 
الســفارة األميركيــة بــأن أوضــاع البــاد متأزمــة جــداً، يأتــي 
هــذا التحذيــر علــى الرغــم مــن أنهــم يدعــون نجــاح مهمتهــم 

فــي البلــد.

االنضمام لصفوف المجاهدين، والهروب من الميدان:
ســعى المجاهــدون منــذ أمــد بعيــد، إلــى جانــب نشــاطاتهم 
العســكرية والسياســية، إلــى أن يبينوا الحقائــق للذين انخدعوا 
والدعايــات  والخزعبــات  الترهــات  فــي مصيــدة  ووقعــوا 
فــي  واإلرشــاد  الدعــوة  لجنــة  اســتمّرت  حيــث  الكاذبــة، 
نشــاطاتها بهــذا الصــدد، وكان لهــا بحمــدهللا ومنّــه مكتســبات 
كبيــرة. وقــد التحــق المئــات مــن الموظفيــن فــي اإلدارة العميلة 

ــن.  ــوف المجاهدي ــق- لصف ــوا الحقائ ــا أدرك -بعدم
ــة  ــن القاصم ــات المجاهدي ــتدت ضرب ــر، اش ــب آخ ــن جان وم
علــى جنــود العــدو، فــدّب فــي قلوبهــم الهلــع والرعــب، إلــى 
حــد أنهــم صــاروا يفــرون مــن الميــدان. وقــد قــال القائــد العــام 
ــوم الخميــس 6 مــن أغســطس فــي مؤتمــر صحفــي  ــو ي للنيت
فــي مؤسســة بروكينجــز فــي واشــنطن بأنــه فــي كل شــهر يفــر 

4000 آالف جنــدي مــن صفــوف العمــاء.
وأفــاد خبــر آخــر بتاريــخ 30 مــن أغســطس بــأن قــوات اإلدارة 
ــاد  ــة خــان آب ــد فــروا مــن مناطــق عــدة مــن مديري ــة ق العميل

بواليــة قنــدوز.
ومــن ناحيــة أخــرى، يفــر العمــاء مــن صفــوف العمالــة إلــى 
المجاهديــن، ووفقمــا كتبــت صحيفــة سرنوشــت  صفــوف 
 12 بــأن  أغســطس  مــن   25 الثاثــاء  يــوم  فــي  اليوميــة 
ــوف  ــوا لصف ــه وانضم ــة موســى قلع ــروا مــن مديري ــاً ف جندي
المجاهديــن. وفــي 29 مــن هــذا الشــهر التحــق 6 مــن الجنــود 
ــن. ــم- بالمجاهدي ــة جرمســير -بأســلحتهم وعتاده ــي مديري ف
ــدو  ــراد الع ــن أف ــق 428 م ــهر التح ــذا الش ــون ه ــي غض وف
إلــى صفــوف اإلمــارة اإلســامية بمســاعي لجنــة الدعــوة 
واإلرشــاد، ومــن شــاء تفصيــل التقريــر، فليراجــع تقريــر 

خــاص بهــذا الصــدد نشــره موقــع اإلمــارة اإلســامية.

ضحايا الشعب:
اليــزال الضحايــا مــن الشــعب يعانــون منــذ نبــت االحتــال 
ــال  ــب، فخ ــا الحبي ــرى وطنن ــى ث ــام 2001م عل المشــؤوم ع
هــذا الشــهر وقعــت كثيــر مــن الجرائــم والمظالــم بأيــدي 
ــراد  ــدوا أف ــوا واضطه ــد قتل ــاء. وق ــم العم ــن وأذنابه المحتلي
الشــعب تحــت ذرائــع وحجــج واهيــة. ففــي غضون هذا الشــهر 
استشــهد مــا ال يقــل عــن 77 مواطنــاً أعــزالً بأيــدي المحتليــن 

وأذنابهــم العمــاء، ومــن شــاء تفصيــل ذلــك فليراجــع المقــال 
الخــاص بهــذا الصــدد الــذي نشــره موقــع اإلمــارة اإلســامية. 

نذكــر بعــض تلــك الجرائــم علــى ســبيل المثــال:
ــن  ــاء 26 مــن أغســطس استشــهد 3 مواطني ــوم األربع ــي ي ف
مــن أســرة واحــدة جــراء قصــف طائــرات الدرونــز. وفــي يــوم 
األحــد 30 مــن أغســطس أعلنــت وســائل اإلعــام عــن ســقوط 
صــاروخ أطلقــه العمــاء علــى مديريــة ســيدآباد بواليــة ميــدان 
وردك، علــى منــزل واستشــهد جــراء ذلــك 13 فــرداً مــن عائلة 
واحــدة وجــرح آخــرون. وفــي نهايــة الشــهر المنصــرم أعلــن 
شــورى مديريــة خوجيانــي العــام بواليــة ننجرهــار عــن مقتــل 
ــة العمــاء  ــاء جــراء عملي ــن األبري وجــرح 70 مــن المواطني
التــي أطلقــوا عليهــا اســم "المثلــث الحديــدي" التــي اســتمرت 

شــهراً كامــاً.
و قــد أدانــت اإلمــارة اإلســامية ســقوط ضحايــا مــن الشــعب، 
ــعب، إال أن  ــق الش ــي بح ــف الدام ــذا النزي ــاف ه ــت إيق وطلب
العــدّو الســفاح ينفــس عــن غضبــه مــن الهزائــم التــي تلحــق 

ــاء. ــن واألبري ــل المواطني ــه بقت ب

اإلدارة الوحشية العميلة:
لــم تكــن وحشــية الحكومــة العميلــة أقــل مــن وحشــية أســيادها 
األجانــب، بــل كانــت أوحــش وأضــّر، وزادت مــن مآســي 
الشــعب المنكــوب. ففــي يــوم الثاثــاء 4 مــن أغســطس أعلنــت 
تطلــق  ثــم  النــاس  الشــرطة تختطــف  أن  وســائل اإلعــام 
ســراحهم مقابــل المــال، وال يــكاد يمضــي يــوم إال وهنــاك خبــر 

ــة. ــل الشــرطة العميل ــن مــن قب عــن اختطــاف مدنيي
وأفــاد خبــر آخــر يــوم الســبت 8 مــن أغســطس، أن البنــات ال 
يســتطعن الذهــاب إلــى المــدارس فــي واليــة باميــان؛ بســبب 
تحــرش الشــرطة بهــن. وقالــت مؤسســة "أميــد زنــان" فــي 
ــي  ــررة ف ــات المتك ــن الدعاي ــم م ــى الرغ ــه عل ــا أن ــر له تقري
وحقــوق  النســاء  وتعليــم  والديموقراطيــة  الحريــة  ســياق 
المــرأة، إال أن بنــات هــذه الواليــة ال يقــدرن الخــروج مــن 
بيوتهــن والذهــاب إلــى المدرســة بســبب تحــرش الشــرطة 

ــود. والجن
وفــي ســياق آخــر، ازدادت جرائــم والنهــب والســرقة بعــد 
ــوم  ــاب بشــكل ملفــت للنظــر، ففــي ي ــى فاري ذهــاب دوســتم إل
اإلثنيــن 17 مــن أغســطس، اشــتكى النــاس فــي مديريــة 
قيصــار بواليــة فاريــاب مــن أن ميليشــيات دوســتم تقــوم 
ــن  ــي 22 م ــم. وف ــم وممتلكاته ــم وحــرق بيوته بنهــب أمواله
أغســطس قــام جنــود األمــن بتخريــب 10 بيــوت فــي مديريــة 
ــرددون  ــن يت ــة ننجرهــار بذريعــة أن المجاهدي حصــارك بوالي

ــاك. هن
ومــن جانــب آخــر قــام الجنــود العمــاء بتاريــخ 22 و27 
أغســطس بجنايــة فظيعــة، حيــث قتلــوا راعيــاً ومواطــن آخــر 
بذريعــة أنهمــا مــن الطالبــان، مطلقيــن عليهمــا الرصــاص 
حتــى اســتقرت 200 رصاصــة علــى أجســادهم البريئــة، وقــد 
تبــادل النــاس مقطــع فيديــو فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
يظهــر الجنــود وهــم يقتلونهمــا علــى أبشــع الصــورة، ثــم 

ــم. ــد مقتله ــون بع يحتفل
وجديــر أن نســترعي انتباهكــم بــأن وزارة الدفــاع العميلــة 
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ســمحت للجنــود بــأن يطلقــوا النــار تجــاه أي شــيء مشــكوك 
بــه دون تفحــص أو تثبّــت، وقــد التزمــت اإلدارة العميلــة 

ــات. ــذه الجناي ــال ه ــل حي ــأي رد فع ــم ب ــم تق ــت، ول الصم
ومــن ناحيــة أخــرى حــازت أفغانســتان المرتبــة الرابعــة فــي 
ــذي  ــر ال ــق التقري ــم وف ــن 198 مــن دول العال الفســاد مــن بي
ــطس.  ــن أغس ــي 24 م ــة ف ــك العالمي ــة فيرس ــرته مؤسس نش
وتحتــل أفغانســتان هــذه المكانــة بعدمــا ادعــى رئيســها الحالــي 
القضــاء علــى الفســاد المستشــري فــي الثاثــة شــهور األولــى.

عودة الميليشيات:
خــال هــذا الشــهر أعــاد رئيــس الميليشــيات ومعــاون الرئيــس 
ــدأ  ــث ب ــان، حي ــى األذه ــوي والوحشــي إل ــه الدم األول تاريخ
عمليــة شــنيعة باســم عمليــات " ألمــاس" ضــد مســلمي 
شــمالي البــاد والســيما ضــد مســلمي واليــة فاريــاب، وقــد قــام 
هــذا الســفاح األثيــم ومليشــياته بقتــل المئــات مــن المواطنيــن 
األبريــاء بجريــرة أنهــم مــن المســلمين، ثــم قامــوا بنهــب 

ــم. ــم وممتلكاته ــم وحــرق بيوته ــاس وأمواله ــروات الن ث
وفــي يــوم األربعــاء 5 مــن أغســطس قامــت الميليشــيات 
المذكــورة بحــرق 22 بيتــاً فــي مديريــة ألمــار بواليــة فاريــاب، 
ــذه  ــد كان حجــم ه ــم. وق بعــد قتــل أصحابهــا ونهــب ثرواته
المظالــم كبيــراً إلــى حــد أن إذاعــة " آزادي" المشــهورة 
بأنهــا بــوق االحتــال أعلنــت عــن نهــب أمــوال النــاس وهتــك 
أعراضهــم. وفــي 24 مــن هــذا الشــهر أعلنــت هــذه اإلذاعــة 
بــأن المليشــيا كانــوا يقتلــون كل مــن كان مــن البشــتون 
ــم،  ــي أعراضه ــون ف ــان، ويتوغل ــراد الطالب ــم أف ــة أنه بذريع

وينهبــون ثرواتهــم.
وفــي 30 مــن هــذا الشــهر قــدم النــاس شــكاويهم بالمســتندات 
والوثائــق موضحيــن بأنهــم تعبــوا مــن قتــل وفتــك ونهــب 
المليشــيا ويطلبــون العدالــة، إال أنــه لــم يســمع أحــد صرخاتهــم 
تتدعــي  التــي  المؤسســات  وال  الحكومــة  ال  شــكاويهم  وال 

ــوق اإلنســان. ــة حق حماي

عودة الصليبيين الفارين إلى الميدان ثانية:
علــى الرغــم مــن فــرار الصليبييــن األجانــب مــن الســاحة 
وتفويــض مهــام القتــال إلــى الجنــود العمــاء، إال أن المحتليــن 
ــى  ــن أغســطس إل ــخ 16 م ــدداً بتاري ــادوا مج ــن ع البريطانيي
ســاحة الوغــى. ووفــق تقريــر صحيفــة ديلــي ميــرر اإلنكليزيــة 
ــى  ــت إل ــة رجع ــة الخاص ــوات اإلنكليزي ــن الق ــة م أن مجموع
أفغانســتان للعمليــات. وبتاريــخ 30 مــن أغســطس أعلنــت 
وســائل اإلعــام عــن خــوض القــوات األميركيــة المعــارك فــي 
ــي  ــرب مباشــرة ف ــون الح ــال. ويخــوض األميركي ــدان القت مي
ــه ال يحــق  ــي تقــول بأن ــة الت ــى االتفاقي ــن أنهــم وقعــوا عل حي
ــي  ــذا ف ــاد. ه ــي الب ــرة ف ــات مباش ــوض العملي ــن خ للمحتلي
ــل  ــم قب ــذار جنوده ــوا بإن ــن قام ــن األميركيي ــن أن المحتلي حي
يــوم مــن هــذه العمليــات بســبب تــأزم األوضــاع، وطلبــوا 
وزارة  وأعلنــت  أفغانســتان،  مــن  فــوراً  جنودهــم  خــروج 
الدفــاع للمحتليــن األمريــكان بأنهــم متعهــدون بخــروج قواتهــم 

ــي الموعــد المحــدد. ف

وداد استخباراتي:
اســتخبارات  مــع  اتفاقيــة  العميلــة  اإلدارة  وقعــت  بعدمــا 
ــات هــذه  ــدأت هجم باكســتان، الحــت وجــوه الجواســيس، وب
البــاد علــى أفغانســتان، وازدادت حتــى وصلــت رقمــاً قياســياً 
ــي  ــة. فف ــن اإلدارة العميل ــل م ــاك أي رد فع ــون هن دون أن يك
ــن  ــاء ع ــت وكاالت األنب ــطس أعلن ــن أغس ــاء 4 م ــوم الثاث ي
ســيطرة الجيــش الباكســتاني علــى 3 مناطــق بواليــة بكتيــكا.

المناطــق  الباكســتانيون  هاجــم  أغســطس  مــن   18 وفــي 
ــراق  ــا أدى الحت ــر مم ــة كون ــاري بوالي ــة ن ــة بمديري الحدودي

بعــض الحوانيــت وقتــل وجــرح أصحابهــا.
ولــم تقــم اإلدارة العميلــة بــأي رد فعــل يذكــر تجــاه هــذه 
ــى شــمالي  ــس رحــل إل ــب األول للرئي ــل إن النائ ــات؛ ب الهجم
البــاد بذريعــة مقاتلــة باكســتان، لكنــه قتــل المواطنيــن وحــرق 

ــن. ــاعدة المجاهدي ــة مس ــاك بتهم ــم هن بيوته

المؤامرة بثمن دماء األبرياء:
بدايــة  العمــاء منــذ  المحتلــون األجانــب وأذنابهــم  ســعى 
االحتــال وحتــى اآلن إلــى ســفك دمــاء األبريــاء؛ لتشــويه 
ســمعة المجاهديــن، حيــث قامــوا بتفجيــر عنيــف بمنطقــة 
شــاه شــهيد يــوم الجمعــة 7 مــن اغســطس ممــا أودى بحيــاة 
العشــرات وجــرح المئــات بمــا فيهــم األطفــال والنســاء، وتكبــد 
النــاس خســائر فادحــة بتخريــب حوانيتهــم جــراء هــذا التفجيــر 
ــا  ــر، فعندم ــدف التفجي ــوا ه ــاس وعلم ــم الن ــد فه ــان. لق الجب
اتهمــت اإلدارة العميلــة المجاهديــن بأنهــم وراء االنفجــار، 
ــل  ــن قب ــت م ــرة حيك ــا مؤام ــوا بأنه ــام وأدرك ــذا االته ردوا ه

ــة. ــاد النزيه ــورة الجه ــويه ص ــاء لتش العم
وُرد كيــد الســاحر إليــه، حيــث اعتــرف كثيــر مــن العمــاء بــأن 
هــذا االنفجــار لــم يكــن شــبيهاً بأفعــال المجاهديــن، وهــو مــن 
فعــل العمــاء أو مــن فعــل أســيادهم األجانــب، ولكــن لــم يكــن 

بوســع العمــاء تحقيــق هــذا الموضــوع وإثبــات الحقيقــة.

االعتراف بالعمالة:
أعــوام  -طيلــة  مــرات  عــدة  العمــاء  اعترافــات  تتكــررت 
االقتصــادي  المستشــار  قــال  حيــث  بالعبوديــة،  االحتــال- 
لرئيــس اإلدارة العميلــة يــوم األربعــاء 19 مــن أغســطس فــي 
حفــل تكريــم ســنوي الســتقال البــاد: نحــن ال نملــك الحريــة، 
ــعون  ــب يس ــادام األجان ــرار م ــا أح ــول أنن ــتطيع أن نق وال نس

ــا. ــي بادن ــن ف ــتقرار األم الس

االعتراف بالتنظيم التعليمي للمجاهدين:
اعتــرف األعــداء مــرات عــدة بــأن المجاهديــن قــد ركــزوا 
رئيــس  قــال  حيــث  بأفغانســتان،  والتربيــة  التعليــم  علــى 
شــورى محافظــة لوجــر يــوم الجمعــة 21 مــن أغســطس، كــرد 
ــؤولي  ــن مس ــى 6 م ــن عل ــود األم ــض جن ــا قب ــه بعدم ــل ل فع
المــدارس، إن الطالبــان تراقــب شــؤون التعليــم عــن كثــب فــي 
هــذه الواليــة. وعــاوة علــى ذلــك، اعتــرف مســؤولوا اإلدارة 
العميلــة فــي واليــة قنــدوز بــأن النظــام التعليمــي يســير علــى 
وجــه أحســن فــي المناطــق التــي تحــت ســيطرة الطالبــان منهــا 

ــة. فــي المناطــق التــي هــي فــي قبضــة الحكومــة العميل
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والصــاة  الباقــي،  العالــي  هلل  الحمــد 
والســام علــى رســول هللا الهــادي أمــا 
ــي  ــر رض ــن عم ــد هللا ب ــن عب ــد، ع بع
هللا عنهمــا قــال: ســمعت رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم يقــول: )إنمــا 
النــاس كاإلبــل المائــة ال تــكاد تجــد فيهــا 

راحلــة(. ) رواه البخــاري( 
ــا  ــن الم ــر المؤمني ــاة أمي ــر وف كان خب
مزلــزالً  هللا،  رحمــه  عمــر  محمــد 
ومحزنــاً للمؤمنيــن، لكــن هللا بفضلــه 
وكرمــه أعــاد الجــو إلــى مــا فيــه صــاح 
ــم  ــبحانه ث ــه س ــاد، بفضل ــة والجه األم
ــادة،  ــار الق ــاء وكب ــار العلم ــود كب بجه
ــر  ــل أمي ــم نج ــا فيه ــع بم ــق الجمي واتف
يعقــوب  محمــد  المولــوي  المؤمنيــن 
ــان  ــا عبدالمن حفظــه هللا، وشــقيقه الم
علــى إمــارة أميــر المؤمنيــن المــا أختر 
محمــد منصــور حفظــه هللا، وأعلنــوا 

ــد. ــر الجدي ــم لألمي ــم ووالئه بيعته
خبــر وفــاة أميــر المؤمنيــن كان محزنــاً 
واآلجــال بيــد هللا، ال رادَّ لقضائــه وهــو 
معــه  ظهــرت  لكــن  الخبيــر،  الحكيــم 
ــرات  ــة، والمبش ــور العظيم ــض األم بع

ــا: ــة، منه الخفي
ودقتــه  وقوتــه،  النظــام،  إحــكام   -  1
داخــل اإلمــارة اإلســامية، فقــد اســطاع 
القــادة أن يُخفــوا وفــاة أميــر المؤمنيــن 
عاميــن وثاثــة أشــهر وســبعة أيــام، 
حيــث توفــي رحمــه هللا 2013/4/23م. 
رســمياً  وفاتــه  عــن  اإلعــان  وتــم 
1436هـــ.  شــوال   14 2015/7/30م، 

ورد فــي البدايــة والنهايــة البــن كثيــر: 
أن خالــد بــن الوليــد رضــي هللا عنــه 
تــرك جيشــه ســائراً وذهــب إلــى الحــج، 
ــم  ــادة، ول ــل القي ــى مح ــاد إل ــّج وع فح
إال  بذهابــه  الجيــش  مــن  أحــد  يعلــم 
ــي الحــج.  ــن رآه ف ــه و م بعــض خاصت
2 - مظاهــر الوحــدة العمليــة فــي داخــل 
ــى  ــد ســاروا عل اإلمــارة اإلســامية، فق
الــدرب مســتقيمين مــن غيــر ركــون 
واعوجــاج، وقــد فقــدوا قائدهــم األعلــى 

ــة.  ــادة الثانوي ــة القي ــي رعاي ــم ف وه
العالميــة  االســتخبارات  فشــل   -  3
وعلــى رأســها االســتخبارات األمريكيــة 
ــة  ــة، واالســتخبارات المحلي والبريطاني
ــد  ــا محم ــن الم ــث ع ــت تبح ــي كان الت
ــي  ــت الداخل ــه هللا. وأن البي ــر رحم عم
إليــه  اإلمــارة محفــوظ ال تصــل  فــي 
األعيــن واآلذان الخائنــة، فخبــر الوفــاة 
ــذ ســنتين وأشــهر  ــاك من ــدور هن كان ي

ــه أحــد. ــم ب ــم يعل ول
4 - مظاهــر نصــر هللا ســبحانه وتعالــى، 
ــاده-  ــن عب ــد م ــظ عب ــه إذا أراد حف وأن
ال يقــدر أحــد أن يمســه بســوء، فقــد 
كان أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر 
ــي  ــتان ف ــل أفغانس ــي داخ ــه هللا ف رحم
زابــل، ولــم يخــرج منهــا إلــى بلــد آخــر 
وال لســاعة واحــدة، بــل وال لدقيقــة، 
وتوفــي  وفاتــه،  إلــى  االحتــال  منــذ 
بمــرض أصابــه، ال بشــيء آخــر. رحمــه 

هللا. 
كالبنيــان  موحــداً  الصــف  بقــاء   -  5

محــاوالت  وفشــل  المرصــوص، 
التفريــق، فقــد حــاول األعــداء ذلــك، 
وحــدة  وحفــظ  كيدهــم،  هللا  رد  لكــن 
المجاهديــن، وإن األعــداء إذا فشــلوا 
فــي تلــك المحــاوالت فــي هــذه المصيبــة 
العظمــى – فهــم فاشــلون خاســرون فــي 

هللا.  شــاء  إن  المســتقبل 
6 - وجــود طائفــة قويــة الشــوكة، قوية 
الفكــر، قويــة التخطيــط والتنفيــذ فــي 
داخــل اإلمــارة اإلســامية، ال تعــرف 
اليــأس والخــوف والفــزع، بــل تدبــر 
وتــروم  الظــروف،  كل  فــي  األمــور 
الغــزاة  وإخــراج  الكامــل  التحريــر 
الطامعيــن، وإعــاء كلمــة هللا تعالــى. 
الجديــد  أميرالمؤمنيــن  قــدرة   -  7
علــى اإلدارة والحــرب، فقــد مــارس 
أميــر  حيــاة  فــي  ســنتين  التجربــة 
المؤمنيــن رحمــه هللا، وبعــد الوفــاة: 
أخفــى الخبــر الجلــل، وَجــدَّ فــي الســير 
ــات  ــداء ضرب ــن األع ــوده، ضاربي وجن
ــوا  ــي، وأت ــع األمريك ــا الطم ــروا به دم
بفتوحــات واســعة، والزالــت الضربــات 

مســتمرة.  والفتوحــات 
8 - أن ســر تأســيس حركــة طالبــان، 
كان لجمــع أطهــر المجاهديــن لحــرٍب 
يريــد  آَخــَر،  طاغيــٍة  ومحــِو  ثانيــٍة 
ــم هــذا  ــى إذا ت الفســاد فــي األرض، حت
األمــر، وانهزمــت أمريــكا الطاغيــة، تــم 
عمــل أميــر المؤمنيــن فــي هــذه الدنيــا، 
وتــرك اإلتمــام إلخوانــه المؤمنيــن مــن 

ــاء هللا.  ــون إن ش ــم فاعل ــده، وه بع

أحزاٌن ...
َراٌت وُمَبشَّ
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هللا أکبــر وهلل الحمد..لــم تــزل واليــة هلمنــد تســتعرض شــهامة  
المجاهديــن البواســل والشــعب الولــود، وبمــا أن هــذه البقعــة 
الطاهــرة كانــت قاصمــة لظهــور المحتليــن، اعتنــى المحتلــون 
ــا  ــزت اهتمامه ــا رك ــد أن بريطاني ــى ح ــة إل ــة خاص ــا عناي به
علــى هــذه الواليــة وأنفقــت فيهــا أمــواالً ضخمــة لتركيــع 
المجاهديــن وأنــى لهــا ذلــك؟. وبالجملــة أحــّس المحتلــون 
منهــا خطــراً شــديداَ، وكمــا يعــرف الجميــع بــأن أكبــر قاعــدة 
جويــة وعســكرية للصليبييــن المحتليــن تــم إنشــاؤها فــي هــذه 
الواليــة هــي للقــوات البريطانيــة. وعلــى الرغــم مــن مســاعي 
المحتليــن الحثيثــة لــم يســتطع المحتلــون وال أذنابهــم العمــاء 
أن يحققــوا أهدافهــم وأمنياتهــم فــي واليــة هلمنــد، وكلمــا 
ســعوا أكثــر كان الضــرر أفــدح وأمــّر، وكلمــا أضرمــوا النــار 
تكبــدوا خســائر فــي األرواح والمعــدات، إلــى أن اســتيقنت 
ــم  ــس بإمكانه ــه لي ــم، وأن ــع له ــن ترك ــد ل ــا أن هلمن بريطاني
هزيمــة بواســل هلمنــد، وتيقنــوا أن الملجــأ لهــم إال أن يغادروا 

ــة صاغريــن. ــى بادهــم أذل ــد ويرجعــوا إل هلمن
وعندمــا هــرب المحتلــون البريطانييــن من أفغانســتان، ســلّموا 
المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرتهم إلــى عمائهــم األفغــان 
علّهــم يســتطيعون مقاومــة المجاهديــن، ويبســطون ســيطرتهم 
علــى البــاد والقــرى والمديريــات ويطــردون المجاهديــن 
مــن تلــك المناطــق التــي بذلــوا جهــودا جبــارة فــي إخراجهــا 
البريطانييــن  آمــال  جميــع  أن  إال  المجاهديــن،  أيــدي  مــن 
ذهبــت أدراج الريــاح، وكان أذنابهــم العمــاء أضعــف ممــا 
ــا  ــد وموظفيه ــاط هلمن ــب، وضب كان يتصــور أســيادهم األجان
الكبــار عندمــا أحّســوا بالخطــر المحــدق بهــم، وعندمــا صــارت 
المنطقــة علــى وشــك الســقوط، فــروا إلــى مناطــق آمنــة عنــد 

ــرار. ــن بهــذا الف أســيادهم، مفتخري
وهكــذا بيّــن عمــاء كابــول بموســى قلعــه أن نجاحهــم الكبيــر 
هــو هروبهــم ســالمين من هــذه المديريــة في حيــن أن الطالبان 
ســيطروا عليهــا، وغنــم المجاهــدون األســلحة والمعــدات، نعــم 
كان هنــاك قتلــى وجرحــى وأســرى إال أن مديــر المديريــة مــع 
بعــض محافظيــه تمكنــوا أن يفــروا ســالمين مــن موســى قلعــه، 
هــذا ليــس مــن كامنــا ومــا افترينــاه مــن عندنــا؛ بــل هــو مــا 

أذيــع و نشــر عبــر وســائل األعــام وكان هــذا القــول مــن 
ضمــن أقوالهــم.

ولقــد كان فتــح مديريــة موســى قلعــه لصالــح المجاهديــن 
ــم، و  ــر عيونه ــم، وأق ــع معنوياته ــب، ورف ــع الجوان ــن جمي م
ــم معنويــات  أثلــج صــدور المؤمنيــن. ومــن ناحيــة أخــرى حطّ
ــم وأخرجــه  ــه القدي ــي جنرال ــث أرســل أشــرف غن ــدو، حي الع
ــمالي  ــي ش ــان ف ــال الطالب ــة قت ــي بذريع ــر الرئاس ــن القص م
ــي القصــر  ــه ف ــي غياب ــون ويمرحــون ف ــوا يرتع ــاد، وبات الب
باتــوا  أخــرى  ناحيــة  ومــن  اآلمنــة.  والمناطــق  الرئاســي 
يخســرون مدينــة إثــر مدينــة فرحيــن بــأن جنرالهــم المجنــون 
األزمــات  وتفاقمــت  األول،  النــار  خــط  فــي  عنهــم  يقاتــل 
ــق  ــه، ووف ــى قلع ــة موس ــقوط مديري ــد س ــيما بع ــم الس عليه
بعــض التقاريــر الواصلــة مــن البرلمــان تؤكــد أن ســقوط 
هــذه المديريــة هــو صافــرة إنــذار لســقوط كل الواليــة بأيــدي 
المجاهديــن؛ ألن هــذه المديريــة فــي مــكان اســتراتيجي تهــدد 
العــدّو مــن جميــع النواحــي، مــن الناحيــة اللوجيســتية ومــن 
ــه،  ــة، وتتحــدى قــوة العــدو وقدرات ــة التشــكيات اإلداري ناحي
وهــذا ممــا يزيدنــا رجــاًء بفتوحــات قادمــة للمجاهديــن، ويزيــد 
الجنــود العمــاء قنوطــاً وحيــرة ويأســاً. ونرجــو هللا تعالــى أن 
يكــون فتــح مديريــة موســى قلعــه مقدمــة لفتــح واليــة هلمنــد 
كاملــة، ويكــون فتــح هلمنــد بدايــة فتوحــات كبيــرة علــى ثــرى 
الوطــن فــي األيــام المقبلــة، وأن يبــارك بشــجاعة وتضحيــات 
مجاهــدي هلمنــد البواســل والشــعب البــاذل لينقــذوا كل البــاد 
مــن براثــن الصليبييــن وأذنابهــم العمــاء )ومــا ذلــك علــى هللا 

ــز(. بعزي
وال ننســى أن نقــول للمجاهديــن البواســل الذيــن شــاركوا 
ــي و  ــك بالغال ــي ســبيل ذل ــه وضحــوا ف ــح موســى قلع ــي فت ف
ــن،  ــح المبي ــذا الفت ــم ه ــاً لك ــم، وهنيئ ــس: ســلمت أيمانك النفي
ونرجــو هللا لكــم مزيــداً مــن الفتوحــات واالنتصــارات. وندعــو 
هللا تبــارك وتعالــى أن يســكن شــهداء هــذه الغــزوة المباركــة 
الفــردوس األعلــى ويتغمدهــم بنعيمــه وشــآبيب رحمتــه، وأن 
يشــفي جرحــى المجاهديــن الذيــن أصيبــوا فــي هــذه العمليــة 

ــة. المبارك
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وتتواصل سلسلة

االنتصارات
يف أفغانستان كلها

کتبه: أبوعابد

ــة  ــات الصحــف المحلي ــأل واجه ــت تم ــي کان ــرز األخبارالت أب
والمواقــع اإلخباريــة العالميــة فــي يــوم 12 مــن شــهر شــوال 

1436هـــ کانــت کالتالــي: 
- بعــد استســألم 100 شــخص مــن عناصــر الشــرطة المحلية 
للمجاهديــن ســيطر المجاهــدون علــی مديريــة )کوهســتانات( 

فــي واليــة )ســرپل(.
- مديريــة )نــوزاد( فــي واليــة )هلمنــد( علی وشــک الســقوط 

ــد المجاهدين. بي
- منطقــة )آقتــاش( آخــر معقــل قــوي للميشــيات المحليــة فــي 

واليــة )کنــدز( تســقط بيــد المجاهديــن.
- اســتولی المجاهــدون علــی ثمانيــة نقــاط عســکرية للعــدّو 

فــي مديريــة )َمــَرَوَرةَ( فــي واليــة )کنــر(. 

إّن نشــر مثــل هــذه األخبــار أصبــح اليــوم مــن األمــور 
ــى الرغــم مــن أن  ــة، وعل ــة األفغاني ــة فــي الصحاف االعتيادي
أخبــار انتصــارات المجاهديــن کانــت تمــأل الصحــف والمواقع 
أّن  إال  متواصــل،  بشــکل  أيضــاً  الســابق  فــي  اإلخباريــة 
الحــرب اآلن اتخــذت شــکاً جديــداً فاألخبــار اآلن هــي عــن 
ســقوط المديريــات، وعــن استســام أعــداد کبيــرة مــن جنــود 
العــدو،ّ وعــن ســقوط القواعــد العســکرية الکبيــرة، وکذلــک 
عــن انتفاضــات شــعبية للتضامــن مــع المجاهديــن ضــّد 
ــدة  ــة جدي ــی مرحل ــد نقــل هــذا التطــور الجهــاد إل العــدّو. وق

ــه.  ــن مراحل م
ومن أبرز االنتصارات الکبيرة التي مّن هللا تعالی 
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ــي  ــة ه ــة الماضي ــي األســابيع القريب ــن ف ــی المجاهدي ــا عل به
ــي: کالتال

نقطــة   14 علــی  ســيطرالمجاهدون  2015/7/3م  بتاريــخ 
للعــدّو فــي مديريــة )جلريــز( مــن واليــة )ميــدان  أمنيــة 
وردگ(، وقتلــوا فيهــا أکثــر مــن أربعيــن عنصــراً مــن عناصــر 
ذخيرتهــم  و  أســلحتهم  جميــع  وغنمــوا  العــدّو،  مليشــيات 
ــت  ــد وضع ــة ق ــة العملي ــت الحکوم ــة. وکان ــم الحربي ومعّداته
لتأميــن  باميــان(  )کابــل-  طريــق  علــی  المليشــيات  هــذه 
هــذا الطريــق ولکنهــم قُتِلواجمعيــاً فــي الهجــوم الکاســح 
للمجاهديــن، وبذلــک تلقّــت إدارة کابــل و)حــزب الوحــدة( 
ــي  ــة ف ــة قوي ــه هــذه المليشــيات ضرب ــت تنتمــي إلي ــذي کان ال

هــذه المنطقــة، وقــد هــّزت الضربــة کيــان العــدّو. 
ــاط  ــی ســت نق ــدون عل ــخ 2015/7/6م ســيطر المجاه وبتاري
أمنيــة للعــدّو فــي مديريــة )بشــتونکوت( مــن واليــة )فارياب(، 
ــوم نفســه  ــي الي ــن ســيطرته. وف ــرة م ــّرروا مناطــق کثي و ح
ــن ســيطرة  ــة م ــری وســوقاً هاّم ــة ق حــّرر المجاهــدون ثماني
العــدّو فــي مديريــة )قيصــار( مــن هــذه الواليــة، وألجــأوا 
بالذکــر  المناطــق. وجديــر  تلــک  الفــرار مــن  إلــی  العــدّو 
أّن واليــة )فاريــاب( هــي مثــل واليــات )بغــان( و)کنــدز( 
و)بدخشــان( التــي أحــرز فيهــا المجاهــدون انتصــارات کبيــرة 

ــاِري.  ــاد الج ــي الجه ف
 وبتاريــخ 2015/7/7م ســيطر المجاهــدون علــی ثــاث نقــاط 
عســکرية للعــدّو فــي مديريــة )کجکــی( مــن واليــة )هلمنــد(، 
ــوم  ــي الي ــرة. وف ــات مــن األســلحة والذخي وغنمــوا فيهــا كمي
الثانــي عشــر مــن هــذا الشــهر ســيطر المجاهــدون علــی أکبــر 
ــة  ــد( فــي مديري ــة )گورکن ــدّو فــي منطق قاعــدة عســکرية للع
)دندغــوري( مــن واليــة )بغــان(. وبســيطرة المجاهديــن 
علــی هــذه القاعــدة الهامــة وضــع المجاهــدون نطقــة النهايــة 

للتواجــد الحکومــي فــي هــذه المديريــة.
وبتاريــخ 2015/7/13م ســيطرالمجاهدون علــی 22 نقطــة 
ــگاب( مــن  ــة )شــيرين ت ــدّو فــي مديري ــة للع عســکرية وأمني
واليــة )فاريــاب(، وبســطوا ســيطرتهم علــی 40 قريــة کانــت 
تخضــع فيمــا ســبق لســيطرة المليشــيات الحکوميــة المحليــة. 
ــر ســيطرالمجاهدون  ــذا االنتصــار الکبي ــن ه ــن م ــد يومي وبع
علــی 12 نقطــة عکســرية وأمنيــة للعــدّو فــي مديريــة )ألمــار( 
ــوات  ــيطرة ق ــن س ــة م ــّرروا 42 قري ــة، وح ــذه الوالي ــن ه م
العــدّو. ومــن أهــم المناطــق االســتراتيجية التــي ســيطرعليها 
ــق  ــي قل ــببت ف ــي تس ــي( الت ــة )قراي ــي منطق ــدون ه المجاه
کبيــر للعــدّو؛ لکــون هــذه المنطقــة قريبــة مــن مرکــز الواليــة 
مدينــة )ميمنــة( والتــي تُمّکــن المجاهديــن مــن اســتهداف 

ــا بســهولة.  ــة منه المدين
قاعــدة  للمجاهديــن  استســلمت  2015/7/25م  وتباريــخ 
عســکرية کبيــرة للعــدّو فــي منطقــة )تيرگــران( مــن مديريــة 
وقــد  طويلــة،  معرکــة  بعــد  )بدخشــان(  بواليــة  )وردوج( 
استســلم للمجاهديــن فــي هــذه القاعــدة 120 جنديــاً مــع کامــل 
أســلحتهم. واألســلحة التــي غنمهــا المجاهــدون فــي هــذه 
القاعــدة هــي عبــارة عــن 10 رشاشــات مــن نــوع P.K و 10 
ــوع الکاشــنکوف، و  ــن ن ــاً م ــات R.P.G، و90 رشاش قاذف

3 رشاشــات ثقيلــة مــن نــوع الدوشــکا، و 2 هــاون، و مدفــع 
کبيــر، وأنواعــاً مختلفــة مــن الذخيــرة والوســائط والعتــاد 

العکســري. 
مــع ســيطرتهم علــی  بالتزامــن  المجاهــدون  وقــد ســيطر 
القاعــدة علــی ســت ثکنــات أخــری للعــدّو أيضــا، وحــّرروا 12 

ــن ســيطرته.  ــرة م ــة کبي قري
کان لســقوط قاعــدة )تيرگــران( الکبيــرة فــي )بدخشــان( وقعــاً 
صادمــاً علــی معنويــات العــدّو. فــي البدايــة حــاول العــدّو إنکار 
خبــر ســقوطها بيــد المجاهديــن، وهــّدد الحــکام المحلّييــن فــي 
ــي  ــه ف ــراف بســقوط القاعــدة، ولکنّ )بدخشــان( بســبب االعت
النهاِيــة أذعــن لألمــر الواقــع. و تعتبــر حادثــة ســقوط قاعــدة 
)تيرگــران( هــي األولــی مــن نوعهــا مــن حيــث عــدد الجنــود 

وکميــة األســلحة والعتــاد.
بحادثــة  شــبيهة  حادثــة  تکــّررت  2015/7/27م  وبتاريــخ 
)بدخشــان( فــي واليــة )ســرپل( حيــث استســلم 100 شــخص 
ــلحتهم،  ــل أس ــع کام ــن م ــة للمجاهدي ــيات المحلي ــن المليش م
ــن  ــا مّک ــن مم ــم للمجاهدي ــاحات تواجده ــع س ــلّموا جمي و س
ــة )کوهســتانات( بعــد  ــی مديري ــن مــن الســيطرة عل المجاهدي

ــک المليشــيات.  ــن استســام تل ــد م ــوم واح ي
وإلــی جانــب الغنائــم األخــری فــي فتــح مديريــة )کوهســتانات( 
13 مدرعــة وســيارة عســکرية أيضــاً.  غنــم المجاهــدون 
ــات کبيــرة  والجديــر بالذکــر أّن حصــول المجاهديــن علــی کميّ
مــن الذخيــرة والوســائط العســکرية والمدّرعــات كان لــه دوراً 

مؤثــراً فــي عمليــات المجاهديــن. 
خــال  -مــن  الســنة  هــذه  فــي  المجاهديــن  اغتنــم  لقــد 
انتصاراتهــم الکبيــرة- علــی کثيرمــن المدرعــات المــزّودة 

الثقيلــة.  بالرشاشــات 
منطقــة  علــی  ســيطرالمجاهدون  2015/7/28م  وبتاريــخ 
)آقتــاش( التــي تشــتمل علــی 65 قريــة، وکذلــک أحــرزوا 
تقّدمــاً واســعاً فــي مرکــز مديريــة )قلعــه زال( فــي واليــة 
للحکومــة  الرســميون  المتحدثــون  اعتــرف  )کنــدز(. وقــد 
باســتخدام المجاهديــن للمدّرعــات واألســلحة الثقيلــة التــي 
ــي )چهــاردرة(  ــي مديريت ــة ف ــوات الحکومي ــا مــن الق غنموه

و)دشــت أرچــی(. 

هــذا ويواصــل المجاهــدون عملياتهــم ضــّد القــوات الحکوميــة 
فــي مديريــة )مــروره( فــي واليــة )کنر( وفــي مديريــة )نوزاد( 
بواليــة )هلمنــد(، ومــن المتوقــع ســقوطها فــي األيــام المقبلــة 

إن شــاء هللا تعالــی. 
ويبــدو من سلســلة فتوحــات وانتصــارات المجاهديــن المتتالية 
ــإذن  ــمة ب ــة حاس ــل مرحل ــد دخ ــتان ق ــي أفغانس ــاد ف أّن الجه
ــن  ــة المجاهدي ــام تکتســب معرک ــرور األي ــع م ــی، وم هللا تعال
مزيــداً مــن القــوة والشــّدة ضــّد فلــول قــوات العــدّو المنهزمــة، 
ويقتــرب المجاهــدون بخطــوات متينــة نحــو تحريــر کامــل 
البلــد مــن ســيطرة االحتــال وأعوانــه. والحمــد هلل تعالــی علــی 

ذلــک.
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اجلنرال الفاّر من فاریاب

بقلم: سميع زرمتي

إّن 

ــذي  ال
نحــن 

د  بصــد
عنــه  نتكلــم  أن 

يدخــل فصــول الدراســة إال جنــرال لــم 
فصــاً واحــداً وفقمــا اعتــرف بنفســه، ووصفــه النــاس بأنــه 
ــه  ــز، إال أن عامــي)!(، تخصصــه كان فــي مســابقة حمــل العن
ــكان والحــروب  بفضــل خدمــة األجانــب مــن الــروس واألمري

الجنــرال. رتبــة  نــال  بأفغانســتان  الطويلــة 
وفــي عهــد االحتــال الســوفييتي، تفاقمــت خســائر الــدب 
األحمــر أكثــر ممــا كانــوا يتصــورون، واســتيقن جنــراالت 
الــروس بأنهــم لــن يقــدروا علــى تحمــل المزيــد مــن الخســائر 
فــي األرواح، فســعوا إلــى صناعــة حفنــة مــن المرتزقــة 

ــدودة. ــم مع ــس دراه ــن بخ ــم بثم ــدالً عنه ــون ب يقاتل
ــاد  ــمالي الب ــزق ش ــارب مرت ــتهر مح ــن اش ــك الحي ــي ذل وف
ــن  ــن المتمردي ــع آالف م ــتم م ــيد دوس ــمه عبدالرش وكان اس
المحاربيــن الحفــاة العــراة، ال يملكــون قــوت يومهــم، وكانــوا 
فقــراء مســاكين، فدخلــوا المعــارك ألجــل لقيمــات يســدون بهــا 

رمقهــم.

وكان عبدالرشــيد منــذ اللحظــة األولــى وحتــى اآلن مشــهوراً 
ــم  ــق، ل ــي هــذا الطري ــوداً ف ــل، أمضــى عق ــه محــارب عمي بأن
ــاً  ــل دوســتم لنفســه يوم ــم يقات ــا، ول ــاً م ــة يوم ــادره العمال تغ
ــح الــروس أو عمليهــم الشــيوعي  مــا، وإنمــا قاتــل إمــا لصال
دكتــور نجيــب، أو ألجــل الباغــي الهالــك مســعود، أو كمــا هــو 

اآلن يقاتــل ألجــل أشــرف غنــي.
ــم  ــن أفغانســتان، ســلموا عميله ــا هــرب الســوفييت م وعندم
المحــارب أي دوســتم إلــى الدكتــور نجيــب، واســتطاع الدكتــور 
نجيــب بدهائــه أن يســتفيد مــن ميليشــيات دوســتم كقــوة 

ــه. ــرة حكومت ــة فت ــة طيل عســكرية قوي
فبــدءاً مــن مضيــق واغجــان فــي ســمنجان إلــى مضيــق فرخار 
ــا،  ــى ســتوكندو ببكتي ــس إل ــل ســبزك بادغي تخــار، ومــن كوت
ــد  ــول ال تج ــار وزاب ــاري قنده ــى صح ــر إل ــعاب كون ــن ش وم
ــيات  ــاد ميليش ــور ألجس ــتان إال وفيهــا  قب ــن أفغانس ــة م بقع

دوســتم.
ولــم تكــن لهــذه الميلشــيات خبــرة قتاليــة أو تعليمــات عســكرية 
حتــى أنهــم لــم يكونــوا يتقنــوا رمــي أر بــي جــي، ولهــذا 
الســبب كانــت خســائرهم أضعافــا مضاعفــة، فــآالف الشــباب 
مــن واليــة فاريــاب وجوزجــان وســربل فقــدوا أرواحهــم 
مقابــل أجــرة معــدودة، وأمــا دوســتم الــذي يدعــي أنــه محامــي 
قبائــل األوزبــك كان كلمــا أُخبــر عــن الخســائر الضخمــة فــي 
ــك  ــة – أوزب ــاء – قبيل ــإن نس ــأس ف ــول: الب ــه كان يق صفوف

ــن! ــي الســنة مرتي ــدن األوالد ف يل
وهــذا العميــل حــارب ســنوات لصالــح الدكتــور المصلــوب 
ــمال،  ــاف الش ــا ائت ــعود وأسس ــع مس ــف م ــم تحال ــب، ث نجي
وفــي تطــور عجيــب اصطــف دوســتم إلــى جانــب مســعود 
وأعلــن الحــرب علــى الدكتــور نجيــب، وكان قبــل ذلــك قــد فقــد 
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ــى  ــوده قتل ــن جن ــات م المئ
فــي قتالــه فــي مضيــق 

فرخــار ودنــد الشــمالي 
الدكتــور  لصالــح 

نجيــب عندمــا كان 
يقاتــل مســعود، 

اتحــد  واآلن 
مــع 

د  مســعو
تــل  يقا و

نجيــب هللا.
وبعد ســيطرة  

علــى  مســعود 
كان  كابــول، 

دوســتم  الجنــرال 
خدمتــه  فــي  دومــاً 

كقــوة حاســمة، ويقاتــل 
لصالــح مســعود كعبــد أجيــر 

لــه وألهدافــه ومطامعــه، وفــي 
المقابــل لــم يكــن مســعود يعبــأ به 

حتــى أنــه لــم يكــن يســمح لدوســتم 
كابــول. فــي  الجديــدة  العســكرية  قواتــه  يدخــل  أن 

وبعــد شــهور مــن االئتــاف مــع مســعود، انقلــب انقابــة غيــر 
ــرض  ــار، فانق ــع حكمتي ــد م ــعود واتح ــف مس ــودة، فخال معه
ــر  ــب أم ــو عجي ــم ه ــورى. ك ــدوا ش ــمال، وأوج ــاف الش ائت
دوســتم؛ ألنــه كان حتــى فتــرة بســيطة يقاتــل حكمتيــار وكان 
يقــول إنــه عميــل لمخابــرات باكســتان، واآلن أعطــى لجامــه 
ــة  ــدأ دوســتم تصفي ــل مســعود، وب ــح يقات ــل وأصب ــك العمي ذل
تلــك المناطــق التــي فتحهــا لمســعود، مــرة أخــرى لحكمتيــار، 
وأراد أن يســترجع مطــار كابــول وتبــه مرنجــان مــن مســعود 

ــار. ــح حكمتي لصال
ولــم يعبــأ أحــد بدوســتم طيلــة عقــد ونصفــه كمحــارب مخلــوع 
الســاح، لكنهــم اعتنــوا بــه مــرة أخــرى فــي العــام الماضــي، 
األحــزاب  رأى  عندمــا  عنــي  أشــرف  األمريكــي  فالعميــل 

ــن دوســتم. ــه اضطــر لاســتفادة م ــة قامــت أمام الجهادي
لــم يســتفد أشــرف غنــي مــن دوســتم فــي كســب اآلراء 
فحســب؛ بــل أرســله إلــى شــمالي البــاد كــي يقاتــل المجاهديــن 
ــر ووســط الضجيــج  ــل دوســتم وزّم ــاب، فطبّ ــة فاري فــي والي
والضوضــاء اإلعامــي ذهــب إلــى شــمالي البــاد، ووعــد بأنــه 
ســيبقى فــي الشــمال حتــى يقتــل آخــر طالــب موجــود هنالــك.
كان دوســتم يظــن بأنــه كمــا فــي الســابق ســيواجه الطالبــان 
الذيــن أتــوا لقتالــه مــن شــمالي البــاد، ولكــن عندمــا وصــل 
إلــى قيصــار وفاريــاب رأى بــأم عينيــه أن هــذه المناطــق 
ثــارت عليــه وقامــت قومــة رجــل واحــد، وهنــاك ثــورة شــعبية  

ضــد الحكومــة.
و أدرك دوســتم فــي هــذا الســفر بــأن مجاهــدي فاريــاب 
ــا هــم  ــل إنم ــاد ب ــي الب ليســوا مــن البشــتون وســاكني جنوب
مــن األوزبــك والتركمــان والعــرب والطاجيــك الملتزميــن 
ــن  ــام المحتلي ــوا أم ــن قام ــاد الذي ــمالي الب ــاكني ش ــن س وم

األمريكييــن وأذنابهــم العمــاء 
ــي  ــم ف ــي قتاله ويمضــون ف
اإلمــارة  شــؤون  إطــار 

اإلســامية.
يظــن  دوســتم  كان 
فاريــاب  أهــل  أن 
نه  سيســتقبلو
ر  هــا ز أل با
د  و ر لــو ا و
والرياحيــن 
لمــا  أنــه  إال 
إلــى  وصــل 
قيصــار  قــرى 
المجاهــدون  نصــب 
ــن  ــه الكمائ ــون ل المحلي
بالغــة  بصعوبــة  فهــرب 
وبعــد  المواجهــة.  لشــدة 
ــى الهزيمــة  مضــي أســابيع عل
ــاورة  ــام دوســتم بمن الســاحقة، ق
إعاميــة حيــث أرســل صــوره وهــو 
مدجــج بالســاح ووســط المدرعــات 
زوراً  وتحــدث  بالحــوار،  وبــدأ  فيســبوك،  فــي  العســكرية 
ودجــاً كيفمــا شــاء ليغطــي حقيقــة هزيمتــه علــى الجماهيــر.

وبعــد الهزيمــة والفــرار مــن فاريــاب، قــام بالســفر إلــى 
أن  إال  أســتانه  تدعــى  قريــة  واحتــل  ســربل،  محافظــة 
المجاهديــن طهروهــا مــن لــوث مجرمــي ومليشــيات دوســتم 
ــد  ــتم، وق ــيات دوس ــن ميليش ــل 25 م ــوم، وقُتِ ــس الي ــي نف ف
أقلــق هــذا الخبــر دوســتم فقــام بإنهــاء مهامــه القتاليــة قبــل 
اليــوم الموعــود، وفــّر علــى متــن طائــرة مروحيــة إلــى كابول.

ــان  ــن أن الطالب ــي حي ــول ف ــى كاب ــع دوســتم ووصــل إل ورج
صــاروا أقــوى مــن قبــل فــي واليــة فاريــاب وفتحــوا مناطــق 
اســتطاع  كابــول  إلــى  دوســتم  فــرار  يــوم  وفــي  أخــرى، 
مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية أن يفتحــوا مناطــق مهمــة وهــي 
منطقــة خواجــه كنتــي وأخــرى أخترجــان بــازار وجهارشــنبه، 

ــم خســائر فادحــة. وكبدوه
ــر  ــي مؤتم ــب ف ــات وأكاذي ــاّر بتره ــرال الف ــدث الجن ــد تح وق
عقــد بكابــول، وقــال بأنــه تصــدى لســقوط واليــة فاريــاب، إال 
أنــه لــم يســتطع أن يــواري قلقــه واضطرابــه، وهــذا الــذي أدى 
ــن أســياده الســابقين  ــب المســاعدة العســكرية م ــى أن يطل إل

)الــروس(.
وقــد افتــرى فريــة ظاهــرة حيــث قــال فــي هــذا المؤتمــر 
الصحفــي بــأن زعيــم اإلمــارة اإلســامية الجديــد )المــا أختــر 
محمــد منصــور( كان ســجيناً عندنــا ويتجســس لنــا، ويكــذب 
دوســتم هــذا الكــذب فــي حيــن أن المــا أختر محمــد منصور لم 
يســجن لديــه أصــاً. وهــذا الكــذب المفضــوح جعلــه أضحوكــة 
لــدى مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي، فســخروا منــه 

وصنعــوا لــه رســومات ســاخرة. 
وهكــذا فشــل دوســتم فــي مهامــه القتاليــة وهــرب صفــر 

تذكــر. إنجــازات  اليديــن دون 
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ــات االســتراتيجية بأفغانســتان،  ــد مــن الوالي ــة هلمن ــد والي تع
ــة  ــع قلع ــة، وتق ــدات اإلداري ــن الوح ــاء 15 م ــا زه ــد به يوج
ــا  ــرة وحصونه ــا الكبي ــا، وتحکــي جدرانه ــرة فيه بســت الكبي

ــا. ــدول فيه ــام وال ــر األي ــة تغي الحصين
وفــي هــذه الواليــة نهــر كبيــر يجــري مــن مديريــات شــمالي 
هــذه الواليــة إلــى المديريــات الجنوبيــة، وبعبــارة أخــرى يعــد 

هــذا النهــر كعمــود فقــري لهــذه الواليــة.
أجــل؛ لقــد ابتلــع هــذا النهــر غــزاة القــرن الواحــد والعشــرين 
مثــل النيــل. ومــع مجــيء المحتليــن واحتــال البــاد مــن قبــل 
ــون  ــركا، قصــف المحتل ــى رأســهم أمي ــف األطلســي وعل الحل
فــي  والرعــب  الذعــر  وخلقــوا  لشــكرجاه،  مديريــة  أوالً 
اآلمنيــن، وهكــذا ســالت أنهــار مــن الدمــاء البريئــة فــي هــذه 
ــذه  ــون ه ــل المحتل ــرى، واحت ــات األخ ــائر الوالي ــة كس الوالي
الواليــة تحــت قصــف طائــرات B52، فاقتــرف المحتلــون 
ــام  ــى ق ــام حت ــل المق ــم يط ــود، ول ــا الجل ــعر منه ــم تقش مظال
شــعبنا المســلم المجاهــد وثــار كالبــركان علــى المحتليــن 
فــي أفغانســتان، فــرص أفــراد الشــعب المجاهــد صفوفهــم 
ــى  ــم إل ــذات أكباده ــلوا فل ــد، وأرس ــل واح ــة رج ــوا قوم وقام
أســخن المعــارك والخنــادق ضــد المحتليــن األجانــب، وهتفــوا 
ــد الشــريعة اإلســامية. ــم هلل، نري ــن، والحك الهزيمــة للمحتلي
وحــاز أهــل هلمنــد قصــب الســبق فــي الجهــاد، وجعلــوا مــن 
ــة  ــال مديري ــرة والســيما جب ــات الشــمالية الكبي ــال المديري جب
وتــدرب  لهــم،  ومــأوى  نــوزاد، عرينــاً  ومديريــة  واشــير 
المجاهــدون جماعــات وزرافــات ههنــاك؛ يســتعدون للعمليــات.
و بعــد مــدة قصيــرة فتــح المجاهــدون مديريــات منهــا واشــير، 
وموســى قلعــه، وباغــران، وبغنــي مارجــه، ونــاوه، برافشــه 
ــة  ــات المفتوح ــى المديري ــوا عل ــرى، ورفع ــات األخ والمديري
ــب فجــاؤوا  ــة اإلمــارة اإلســامية، وهــذا مــا أغــاظ الصلي راي
بقضهــم وقضيضهــم وحّدهــم وحديدهــم، حتــى أن القــوات 
البحريــة نزلــت بالمــآت  واآلالف لقتــال المجاهديــن، فاقترفــوا 
ــال  ــع، وال األطف ــيوخ الرك ــوا الش ــم يرحم ــم ول ــع المظال أبش
البهائــم، ولكــن بحمــدهللا وكرمــه كان  الرّضــع، وال حتــى 
المجاهــدون لهــم بالمرصــاد، فدكوهــم دكاً بعملياتهــم القاصمة، 
وغزواتهــم الحاســمة المباركــة، وأبطالهــم االستشــهاديين 
القتاليــة  وتكتيكاتهــم  الناســفة،  وألغامهــم  واالنغماســيين، 
العاليــة، وقاداتهــم األبطــال وهــذا مــا أدى إلــى هزيمــة وســحق 

ــن أذالء  ــم مهزومي ــى أعقابه ــوا عل ــة، فنكص ــوات البحري الق
ــن. صاغري

ودخــل الغــزاة البريطانيــون المعركــة بعدمــا أنشــأوا ألنفســهم 
علــى  غاراتهــم  ونفــذوا  2006م،  عــام  بيشــن«  »كمــب 
المجاهديــن، وتكبــد المحتلــون البريطانييــن أفــدح الخســائر في 
ــة  ــذه الوالي ــي ه ــدة ف ــم 143 قاع ــد كان له ــة، وق ــذه الوالي ه
ــات  ــن ومديري ــب بيسش ــي كم ــتقرارهم ف ــع اس ــا، وم لوحده
هــذه الواليــة، بــدأت خســائرهم الفادحــة، وصــارت هلمنــد 
ــي  ــم ف ــع جنوده ــن، ووق ــن البريطانيي ــزاة المحتلي ــرة للغ مقب
كانــوا يرســلون مــن قاعــدة  كمائــن المجاهديــن، ويوميــاً 
بيسشــن توابيــت إلــى أهاليهــم. فقتــل منهــم اآلالف، وُجرحــوا 
وفقــدوا أطرافهــم، وعانــوا األمــراض النفســية المزمنــة التــي 
تنتهــي بهــم غالبــاً لانتحــار، إلــى أن خلــوا قواعدهــم واحــداً 
تلــو اآلخــر عــام 2014م وفضلــوا الهــروب علــى البقــاء. 
فهــرب المحتلــون البريطانييــن وحلفائهــم أواخــر عــام 2014 
ــن  ــاً م ــوا أيض ــد، وهرب ــة هلمن ــات بوالي ــع المديري ــن جمي م
ــات  ــدأت فتوح ــام 2015م ب ــول ع ــع حل ــن. وم ــدة بيسش قاع
ــد  ــرة وقواع ــق كبي ــقطت مناط ــرى، وس ــرةً أخ ــن م المجاهدي
كثيــرة فــي هــذه الواليــة بيــد المجاهديــن، وأمــن الشــعب 
ــب،  ــن األجان ــاء المحتلي ــن شــر بق ــي الباســل م ــوم األب المظل
وتنفســوا الصعــداء بعيــداً عــن الظلــم والعنجهيــة واالســتبداد.

وتوســعت دائــرة الفتوحــات مــن مناطــق سســتاني وتريــخ 
نــاور بمديريــة مارجــه، وشــملت المديريــات واحــدة تلــو 
األخــرى. وهــذا مــا نشــاهده بفتــح مديريــة موســى قلعــه 

ونــوزاد. االســتراتيجية 
ــى شــيء، فإنمــا  ــة موســى قلعــه عل ــح مديري أجــل؛ إن دل فت
يــدل علــى فتــح مديريــات هلمنــد الشــمالية، وفتــح كامــل هــذه 

الواليــة عمــا قريــب إن شــاء هللا.

)هلمند( أرضك عــــزة وثــبات          والمجــــد ثاو وصـــــفه اإلثبــاُت
والغرب يعـــرف إن رءاك بأنه       إن جاء حلّـــت حوله النكــــــباُت
جلباته مكسورة، وجيـوشــــه            مهــزومــة، وعتــاده خــربـــاُت
والحرب تعلم أن أسدك أهلها    إن الحت فوق رؤوسها الراياُت
أسٌد أقاموا عزهم بجهـــــادهم            فــي عـــزهم، وكأنـــهم هـــاالُت
تاهلل إن جهـــادهــــم بجــــاله             نزل الكتاب، وجــــاءت اآليـــاُت
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ــراء  ــهد ج ــي 2015م، استش ــام الحال ــن الع ــطس م ــخ 4 أغس بتاري
قصــف المحتليــن 4 مــن المواطنيــن باإلضافــة إلــي ســيدة فــي منطقــة 
ــام  ــك ق ــى ذل ــاوة عل ــاب، وع ــة فاري ــار بوالي ــة ألم ــي بمديري قراي

ــاس. ــوت الن ــاً مــن بي ــود المشــاة بحــرق 22 بيت الجن
وبتاريــخ 5 مــن أغســطس قــام المحتلــون وأذنابهــم العمــاء بمداهمة 
ــوا  ــد، وقام ــة هلمن ــة مارجــه بوالي ــة بازارقاســم بمديري ــى منطق عل
ــوا أيضــاً  ــاء، وقام ــن األبري ــن م ــرح 6 آخري ــة وج ــر قبيل ــل كبي بقت
باعتقــال 3 مواطنيــن آخريــن واقتادوهــم معهــم، وعــاوة علــى ذلــك 

كبــدوا النــاس خســائر ماليــة فادحــة، وضربــوا وشــجوا الكثيــر.
ــم  ــة ك ــي منطق ــاء ف ــا العم ــة أطلقه ــقطت قذيف ــخ س ــس التاري وبنف
ــى مســجد  ــة أروزجــان عل ــة دهــراود بوالي كــوش جغضــدار بمديري
ممــا أدى إلــى استشــهاد 2 مــن المواطنيــن األبريــاء وجــرح 4 

ــن. آخري
ــى  ــة عل ــرب المدفعي ــاء بض ــود العم ــام الجن ــطس ق ــی 14 أغس وف
منطقــة ســكنية بســاحة يومــل بمديريــة وردوج بواليــة بدخشــان 
ممــا أدى الستشــهاد مواطــن وجــرح طفليــن و5 آخريــن، وتخريــب 

ــي. ــوت لألهال 3 بي
وفــي 16 مــن أغســطس صــوب العمــاء ضرباتهــم المدفعيــة علــى 
منطقــة مايــان بمديريــة بلخمــري بواليــة بغــان، فاستشــهد 4 

أطفــال و4 ســيدات وجــرح 10 آخــرون.
وفــي 19 أغســطس ســقطت قذائــف العمــاء علــى منــزل ســكني فــي 
ضواحــي مركــز واليــة لوغــر ممــا أودى بحيــاة 3 أطفــال كمــا ُجــرح 

رجــل وامــرأة فــي هــذه الجريمــة النكــراء.
أريــاف  فــي  المواطنيــن  مــن   3 استشــهد  التاريــخ  نفــس  وفــي 
ســبيدخان وتاجــكات بمديريــة بلخمــري بواليــة بغــان جــراء ســقوط 

صواريــخ دي ســي.
وفــي 21 أغســطس استشــهد مواطــن فــي ضواحــي مديريــة بلخمري 

بواليــة بغــان جــراء هجــوم الجنــود العماء.
منطقــة  بمداهمــة  العمــاء  الجنــود  قــام  الشــهر  هــذا   22 وفــي 
ناصرخيــل بمديريــة حصــارك بواليــة ننجرهــار، ثــم اســتهدفوا بيــوت 
ــن  ــك 5 م ــراء ذل ــب ج ــاون، فأصي ــف ه ــة وقذائ ــن بالمدفعي المدنيي
المواطنيــن بإصابــات مختلفــة، كمــا تكبــد النــاس جــراء ذلــك خســائر 

فادحــة.
وبنفــس التاريــخ ســقطت قذائــف أطلقهــا العمــاء علــى منطقــة غــاز 
بمديريــة ســرحوضه بواليــة بكتيــكا، فاستشــهد 3 أطفــال جــراء ذلــك.

وفــي 25 مــن أغســطس استشــهدت ســيدة فــي ضواحــي مدينــة 
ــى  ــة لغمــان جــراء ســقوط قذائــف العمــاء عل ــرالم مركــز والي مهت
بيــوت المدنييــن كمــا قــد جــرح أيضــاً شــيخ طاعــن فــي الســن 

وســيدتان.
ــن  ــن م ــن أغســطس استشــهد 3 مواطني ــاء 26 م ــوم األربع ــي ي وف

ــز.  ــرات الدرون أســرة واحــدة جــراء قصــف طائ
وبنفــس التاريــخ ســقطت قذائــف العمــاء علــى منطقــة قرغــان 
ــازل الســكنية، وجــرح  ــى المن ــان عل ــة بغ ــري بوالي ــة بلخم بمديري

إعداد: سيد سعيد
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ــن. ــن المواطني ــك 4 م ــراء ذل ج
وفــي اليــوم ذاتــه أطلــق العمــاء قذائــف هــاون علــى منطقــة 
باقرخيــل بمديريــة ســيدآباد بواليــة ميــدان وردك، وأثنــاء 
ــن  ــى سيدحس ــخص يدع ــزل ش ــى من ــة عل ــقطت قذيف ــك س ذل
ــرح  ــل وج ــه، فتســببت باستشــهاد طف ــة شــش قلع ــي منطق ف

5 آخريــن.
وفــي 26 مــن أغســطس هاجــم الجنــود العمــاء منطقــة نيــازو 
ــن  ــد المواطني ــهد أح ــا، فاستش ــة بكتي ــت بوالي ــة زرم بمديري

األبريــاء.
وفــي 28 مــن أغســطس استشــهد مواطــن جــراء قصــف 
طائــرة الــدرون قــرب قريــة بــازك مديريــة نجــه بواليــة بكتيكا.
ــم  ــات مدفعياته ــاء ضرب ــف العم ــن أغســطس كث ــي 29 م وف

ــوبان  ــة دايتش ــه بمديري ــري قلع ــرزي و س ــق مي ــى مناط عل
بواليــة زابــول، فاستشــهدت ســيدة وجرحــت ســيدتان أخرييــن 

أيضــاً.
وفــي 30 مــن أغســطس قــام القائــد الســفاح المســمى بالفتــاح 
بقتــل 2 مــن المواطنيــن األبريــاء و جــرح 3 آخــرون فــي 

ــاب. ــة فاري ــة بشــتونكوت بوالي ــي بمديري ــة بوغان منطق
ــار عشــوائياً،  ــه قامــت الميليشــيا بإطــاق الن ــوم ذات وفــي الي
تشــامري  قريــة  فــي  آخــرون   3 وجــرح  طفــل  فاستشــهد 

بمديريــة جانــي خيــل بواليــة بكتيــكا.
وفــي يــوم األحــد 30 مــن أغســطس أعلنــت وســائل اإلعــام 
ــة  ــة ســيدآباد بوالي ــى مديري ــاء عل ــه العم ــاً أطلق أن صاروخ
ميــدان وردك، فســقط علــى منــزل واستشــهد جــراء ذلــك 13 

فــرداً مــن أعضــاء عائلــة واحــدة وجــرح آخــرون. 
وفــي نفــس التاريــخ قــال وجهــاء القــوم بمديريــة قيصــار 
ــأن  ــول لوســائل اإلعــام ب ــة كاب ــي العاصم ــاب ف ــة فاري بوالي

القــوات الحكوميــة العميلــة قامــوا بحــرق بيوتهــم ومنازلهــم، 
ونهبــوا أموالهــم، وأدهــى وأمــر مــن هــذا وذاك أنهــم دنســوا 

ــم. أعراضه
وقــال أربــاب ســرور نيابــة عــن وجهــاء القــوم لوســائل 
ــيات  ــا ميليش ــوم به ــا تق ــورة إنم ــم المذك ــام: إن الجرائ اإلع

المديــر رحمــت هللا ومســلحي قائــد األمــن.
ــوا  ــن كان ــن المواطني ــن أغســطس استشــهد 4 م ــي 31 م وف
يســتقلون ســيارة فــي منطقــة شــاول مانــده بمديريــة نادعلــي 

بواليــة هلمنــد جــراء قصــف طائــرة الــدرون.
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد مواطــن وجــرح آخــر فــي 
مداهمــة قــام بهــا الجنــود العمــاء علــى منطقــة ألكــو كاريــز 
بمديريــة نــوزاد بواليــة هلمنــد، وقــد قــام الجنــود باعتقــال 8 

ــن. آخري
مديريــة  شــورى  أعلــن  المنصــرم  الشــهر  نهايــة  وفــي 
خوجيانــي العــام بواليــة ننجرهــار عــن مقتــل وجــرح 70 
مــن المواطنيــن األبريــاء جــراء عمليــة العمــاء التــي أطلقــوا 
عليهــا اســم »المثلــث الحديــدي« التــي نُفــذت علــى مدى شــهر 
ــى أن يهجــروا  ــات إل ــك اضطــر المئ ــى ذل ــل. وعــاوة عل كام
منازلهــم نحــو مــكان آمــن، وجــرح أيضــاً جــراء هــذه العمليــة 
11 مواطنــاً فــي مناطــق مختلفــة مــن مديريــة حصــارك جــراء 
ــن  ــاً م ــر 13 بيت ــة، ودم ــة والخفيف ــلحة الثقيل ــتخدام األس اس

ــن. ــوت المدنيي بي

_____________________
ــامي،  ــان اس ــي، آزادي، افغ ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــيا،  ــی اس ــن تک ــر، ن ــي، لراوب ــع روه ــواک، موق ــة بج وکال

ــوا{ وبين
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هشام يعقوب )رئيس قسم األبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية(

كان األقصى ومل يزل
ولن يكون »املعبد«

46 عامــاً علــى ذكــرى إحــراق المســجد األقصــى. 48 عامــاً 
علــى احتــال كامــل القــدس واألقصــى.

ســنوات عجــاف مــرت علــى األقصــى منــذ احتالــه عــام 
1967، وإحراقــه عــام 1969. لــم تــزل نــار االحتــال تشــتعل 
فــي قدســيته، وتحــرق طهارتــه، وتحــاول القضــاء علــى 
رمزيتــه التــي تّوجْتــه َمعلًمــا وفيصــًا يُفَصــل بــه بيــن الحــق 
ــه وتــرك  ــى حــق، ومــن خذل والباطــل، فمــن نصــره فهــو عل

ــى باطــل. ــو باطــل عل ــه فه ــال تلتهم ــار االحت ن

لماذا األقصى؟
ســنوات االحتــال الطويلــة للقــدس جعلــت االحتال فــي صراع 
ــن  ــال م ــه االحت ــا قطع ــم م ــق. فرغ ــأزق عمي ــودّي، وم وج
أشــواط فــي ســبيل تهويــد القــدس وتحويلهــا إلــى »أورشــليم 
اليهوديــة« كعاصمــة لكيانــه، إال أنــه ال يــزال يشــعر بــأن 

جوهــر حلمــه لــم يتحقــق وهــو أن تكــون القــدس عاصمــة 
ــن  ــه م ــرة منعت ــل كثي ــم والســكان. عوام ــة المعال يهودي
تحقيــق حلمــه الــذي يرتكــز فــي الصميــم إلــى فكــرة بنــاء 
المعبــد المزعــوم، غيــر أن المســجد األقصــى بحضــوره 

الرمــزّي، وشــموخه التاريخــّي، وداللتــه 
األصعــب  العقبــة  هــو  الدينيــة، 

واألمتــن التــي تقــف فــي 
»حلــم  وجــه 

»المعبــد«. وســراب  أورشــليم«، 
فــي كل يــوٍم يســتفيق فيــه اإلســرائيليون وال يــرون »المعبــد«، 
تعــود بهــم ذاكرتهــم إلــى الوعــود الكاذبــة التــي ُجلبــوا علــى 
أساســها مــن كّل فــٍج عميــق ليشــهدوا إعــادة بنــاء »المعبــد« 
فــي قلــب »أورشــليم اليهوديــة« عاصمــة »إســرائيل الكبــرى 

فيدركــون أنهــم فــي مسلســل طويــل مــن أرض الميعــاد«، 
والوهــم.الكــذب والفشــل 

يســمع فيــه اإلســرائيليون أذان األقصــى وفــي كّل يــوٍم 
يتســلل بيــن أحيــاء القــدس خمــس 
يتأكــدون  يوميًّــا،  مــرات 
الصــوت،  هــذا  أن 
المســجد،  وهــذا 
يذكرهــم خمــس 
ــر  ــراٍت وأكث م

بحقيقتهــم 
بــأن  المــّرة 
لــم  القــدس 
هــي  تــزل 
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ــون والرائحــة رغــم  ــة الصــوت والصــورة والل القــدس عربيّ
ــن  ــو األقصــى ول ــزل ه ــم ي ــد، وأن األقصــى ل تشــويه التهوي

التدنيــس. كل  رغــم  »المعبــد«  يكــون 

اليوم...
لــم يــزل األقصــى يشــكل شــرارة التفجيــر، ولــكّل متابــع 
أن يرصــد تصريحــات قــادة األجهــزة األمنيــة والعســكرية 
اإلســرائيلية، وتوصيــات هــؤالء للقيــادات السياســية بعــدم 
يثــورون  الذيــن  المســلمين  واســتفزاز  األقصــى  اقتحــام 
طعنهــم،  وإبداعــات  الحارقــة،  وزجاجاتهــم  بحجارتهــم، 
ودهسهم...كالســيل فــي أروقــة القــدس كلمــا تعــرض األقصــى 
جنــوده  تجنيــب  عــن  االحتــال  فيعجــز  هــؤالء،  لتدنيــس 
ــا  ــد« كم ــب الوحي ــأر »الذئ ــاده ث ــه واقتص ــتوطنيه وأمن ومس
يحلــو لبعــض الكتّــاب الصهاينــة أن يطلــق علــى الثائريــن 

الغاضبيــن فــي القــدس.
واليوم...

تتعــزز القناعــة اإلســرائيلية بضــرورة إزالــة هــذا المــكان 
ــة، وإذا كان  ــّل خســائر ممكن ــن بأق ــود ولك ــن الوج ــق م الُمقل
مــن الصعــب فعــل ذلــك اآلن، فــا بــّد مــن نــزع هيبــة المســجد 
ــة ال  ــارة قديم ــة حج ــح كوم ــى يصب ــه حت ــه وحصريت ورمزيت
ــم  ــاعرهم وعاطفته ــتفّز مش ــيئًا، وال تس ــلمين ش ــي للمس تعن
التــي طالمــا تحّرقــت شــوقًا وحزنًــا علــى أولــى القبلتْيــن، 
ومســرى النبــّي الكريــم محمــد صلــى هللا عليــه وســلّم، وتــاج 

ــة والقدســية. ــع البرك ســورة اإلســراء الشــريفة، ومنب
واليوم...

- نحو 50 حفرية إسرائيلية تتشعب أسفله وفي محيطه.
والحدائــق  والمتاحــف  والمراكــز  الُكنُــس  عشــرات   -

اليهوديــة المزروعــة فــي محيطــه تنافســه 
فــي علــى شــموخه الــذي كان مشــرئبًّا وحيــًدا 
أصحابهــا  ويســعى  القــدس،  فضــاء 

ــوا مــن خالهــا: نحــن  ــون ليقول المحتلّ
ومعالمنــا  تاريخنــا  ولنــا  هنــا، 

اليهوديــة، ولــم يعــد األقصى 
رمــز  يشــكل  وحــده 

المشــهد  حصريــة 
ــي واإلســامي  العرب

. ن! للمــكا
- يســعى االحتــال 

لتقســيم 

ومكانيًّــا. زمانيًّــا  واليهــود  المســلمين  بيــن  األقصــى 
تقديــم  علــى  اإلســرائيلية  السياســية  األحــزاب  تتنافــس   -

الكنيســت. طاولــة  علــى  األقصــى  تقســيم  مشــاريع 
لتكثيــف  بعضهــا  وتــؤازر  المعبــد«  »منظمــات  تجتمــع   -

وتنظيمهــا. االقتحامــات 
- تمنــع شــرطة االحتــال المصلّيــن الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 
ــان مــن دخــول األقصــى، فــي  ــر مــن األحي ــا فــي كثي 50 عاًم

حيــن تشــّرع أبوابــه للمقتحميــن المعتديــن.
- تعتــدي شــرطة االحتــال علــى المرابطين وموظفــي األوقاف 
والحــراس فــي األقصــى وتعتقلهــم وتبعدهــم فــي محاولــة 
لضــرب حالــة التصــدي للمقتحميــن والربــاط واالعتــكاف فــي 
ــا  ــي يعقده ــم الت ــات العل ــّض حلق ــة لف ــي محاول ــى، وف األقص
الفلســطينيون فــي مصاطــب األقصــى وباحاتــه بهــدف العلــم، 

ــن. ــواج المقتحمي ــص ألف والتربّ
- يســعى االحتــال إلــى إصــدار قــرار باعتبــار المرابطيــن 
ــة« مدعومــة  والمرابطــات فــي األقصــى »مجموعــات إرهابي
الفلســطيني أو مــن  الداخــل  مــن الحركــة اإلســامية فــي 
ــذ فإنــه ســيكون  ــو نُفّ حركــة حمــاس. وهــذا القــرار فــي مــا ل
ــن  ــري ع ــدد البش ــع الم ــال لقط ــراءات االحت ــر إج ــن أخط م
ــل أفــواج  ــة مطلقــة مــن قب ــًدا الســتباحته بحري األقصــى تمهي

المقتحميــن.
ــات،  ــى المرابط ــداء عل ــي االعت ــال ف ــادت شــرطة االحت - تم
ووصــل بهــا األمــر إلــى حــد نــزع حجابهــّن واعتقالهــّن 

وإبعادهــّن. وتغريمهــّن 
- شــتم المتطرفــون اليهــود منــذ أســابيع قليلــة النبــي محمــًدا 
صلــى هللا عليــه وســلم عنــد أبــواب األقصــى علــى مــرأى 

ــال. ــرطة االحت ــن ش ــة م ــرات، وبحماي ــمع الكامي ومس

هــذه نمــاذج مــن االعتــداءات اإلســرائيلية علــى المســجد 
ــعر  ــم يش ــا ل ــد م ــادة والتصعي ــل للزي ــك قاب ــى. وكّل ذل األقص
ــل  ــه فع ــد بإمكان ــم يع ــه ل ــه، وأن ــط علي ــة ضغ ــال بحال االحت
ذلــك مــن دون حســيب أو رقيــب، ولنــا أن نتعلــم مــن دروس 
الهبــة الشــعبية التــي انطلقــت شــرارتها فــي القــدس بعــد 
ــل  ــى خطــف الطف ــن عل ــدام المســتوطنين المتطرفي إق
علــى  وإرغامــه  أبــو خضيــر  محمــد  المقدســي 
ــا فــي  ــمَّ إحراقــه حيًّ شــرب مــواد حارقــة ومــن ثَ
2014/7/2، هــذه الهبــة جعلــت االحتــال يقــف 
علــى رجــل واحــدة، عينــه ال تنــام خشــية مــن 

ــد«. ــدس الوحي ــب الق »ذئ



األسد الضواري
 شادي الغول/فلسطين

الطَّالِبَــاِن ُجُمــوَع  أَْبِصــْر  أاََل 
ــوهُ ُم ــْم َحكَّ ــتُوِن َهاُه ــو البَْش بَنُ
ــِة اإِلْســَاِم َمْغــًزى ِخَافَــةُ أُمَّ
َخالَفُوُهــْم ُكٌل  األَْعــَراِب  بَنُــو 
ــى ــَاِم َحتَّ ــُر بِاإِلْس ــاَدى الُكْف تََم
قِتَــاٌل َعُهــْم  َجمَّ وِم  الــرُّ فَُجْنــُد 
ــوِش ــْيم الُجيُ ــايََعُهْم بِتَْجِش َوَش
ــْوٍم ــَجاِج قَ ُروا لِِش ــمَّ ــَداةَ تََش َغ
لَْيــاً الُمــاَّ  ُجنُــوُد  تََصيََّدُهــْم 
ِجَهــاُد القَــْوِم َجْنَدلَُهــْم َكبَــْدٍر
ـي َربّـِ بِأَْمــِر  ُمْرِدفِْيــَن  بِأَْلــٍف 
رأَيــُت الُمــاَّ قَاتَلَُهــْم إِلَــى أَْن
َوَضــْرٍب بِتَْنِكْيــٍل  فََســالََمُهْم 
بَِشــٍر ــُهُم  َمسَّ الِجــنَّ  َكأَنَّ 
ــِر النََّصــاَرى ــْن َمْك ــاَل هللاُ ِم فَنَ
َوقـَـاَل َرُســولُنَا فـِـي الَخْيــِل َخْيٌر
ــِق َربِّــي ــْم يُْقِســْم بِنَْصــِر الحَّ أَلَ
فـَـَا تَْجَهــْل بـِـَربِّ الَعــْرِش قَْوَما

ِمــن األَْفَغــاِن فـِـي أَْرٍض بََواِري
ــاِر ــِح النََّه ــي َوَض ــاَب هللاِ فِ ِكتَ
ــِد َمــا ُهــْم فـِـي اْختِيـَـاِر لَُهــْم بِالجِّ
َحــَذاِر إِيَّاُكــْم  الَغــْرِب  بِأَْمــِر 
ُمَجــاِري أَْفَغــاَن أَْجــَراهُ  إِلَــى 
َعلَى اإِلْسَاِم فِي أَْرِض اْستَِعاِر
ــَعاِر ُحقُوُق اإِلْنِس أَْصَحاُب الشَّ
ــتَِهاِر ــَدائِِد بِاْش ــي الشَّ ــَداٍد فِ ِش
بِالَكنَــاِري ـَر  تَظَفّـَ ـاٍد  َكَصيّـَ
بَِعــاِر َرُهــْم  َهجَّ ِجْبِرْيــُل  بَِهــا 
َوأَْمــُر هللاِ لَْيــَس لَــهُ ُمبَــاِري
ــْلَم َجْيُشــُهُم الَحَضاِري أََراَد السِّ
ــاِر ــي اْحتِيَ ــْرُب كلٌّ فِ ــاَت الَغ َوبَ
ــاً بِاْنِكَســاِر ــو( َزْحفَ ــرَّ )النِْيتُ فَفَ
ــاِري ــَاهُ قَ ــَن تَ ــُر الَمِكاِرْي َوَخْي
َجــهُ البَُخــاِري ــْوِم البَْعــِث َخرَّ لِيَ
َجــاِري لأِلَْفَغــاِن  هللاِ  َونَصــُر 
َواِري ُهُم األَْنَصاُر َواألُْســُد الضَّ




